SENĀTS
APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes Sporta politika
1. Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Sporta politikas mērķis ir attīstīt sporta kultūru, stiprināt
sportisku un veselīgu garu sabiedrībā, kā arī nodrošināt studējošos un darbiniekus ar
nepieciešamo atbalstu un infrastruktūru sportam.
2.

LU Sporta politika konkretizē LU mērķi, principus, virzienus, uzdevumus, instrumentus un
galvenos sadarbības partnerus daudzveidīgu sporta aktivitāšu īstenošanai LU misijas un
Stratēģijas 2021.-2027.g. izpildē.

3. LU Sporta politikas virzieni ir:
3.1. veicināt amatiersporta aktivitātes kā LU akadēmiskās dzīves daļu;
3.2. radīt pamatu LU studentu un darbinieku harmoniskai personības attīstībai;
3.3. atbalstīt studējošo un darbinieku vajadzībām atbilstošas iniciatīvas sportā;
3.4. attīstīt duālās karjeras īstenošanu LU;
3.5. veicināt veselīga dzīvesveida kultūru;
3.6. sekmēt godīgas spēles, atbildības, uzņēmības un komandas saliedētības principus kā
sacensībās, tā akadēmiskajā dzīvē;
3.7. popularizēt LU nacionālā mērogā un starptautiski;
3.8. attīstīt sporta infrastruktūru.
4. LU Sporta politikas īstenošanā tiek ievēroti šādi principi:
4.1. drošības princips, ietverot drošu vidi un kvalificētu sporta personālu;
4.2. brīvprātības, vienlīdzības un iekļaujošas pieejas princips;
4.3. ētikas princips;
4.4. labvēlīgu priekšnosacījumu princips sporta savienojamībai ar darbu un studijām;
4.5. sporta finansējuma sadales un izlietojama lietderība un atklātums.
5. LU Sporta politikas īstenošanas galvenie uzdevumi ir:
5.1. attīstīt LU sporta veidus atbilstoši studējošo un darbinieku kopējām gaidām, vajadzībām
un iespējām;
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5.2. veicināt finanšu resursu piesaisti un infrastruktūras bāzes nodrošināšanu sporta attīstībai;
5.3. radīt pievilcīgu studiju vidi un stiprināt LU tēlu;
5.4. piesaistīt plašāku studentu un darbinieku skaitu dalībai sporta aktivitātēs;
5.5. attīstīt sporta komponentus studiju programmās un pētniecībā;
5.6. izveidot atbalsta sistēmu sportistu piesaistei LU.
6. LU nodrošina priekšnoteikumus LU Sporta politikas īstenošanai, tostarp paredzot stabilu
finansējumu ikgadējā budžetā.
7. LU Sporta politikas īstenošanas instrumenti ir:
7.1. sporta studiju programmas;
7.2. brīvās izvēles sporta studiju kursi un ar sporta tematiku saistītas specializācijas virzieni
citās studiju programmās;
7.3. duālās karjeras un mērķa stipendiju piedāvājums sportistiem;
7.4. pētījumi par sporta tēmām;
7.5. LU tradīcijās balstīti sporta pasākumi;
7.6. LU komandu dalība Latvijas un starptautiskās sacensībās;
7.7. sadarbība ar LU studējošo, absolventu un darbinieku pārstāvniecībām un ārējiem
partneriem;
7.8. pieprasījumam atbilstoša sporta infrastruktūra, kuras centrālais elements ir Sporta māja.
8. LU Sporta politikas īstenošanu, tostarp saistītā normatīvā ietvara iedibināšanu, sporta
iniciatīvu apkopošanu, finanšu resursu plānošanu, sporta aktivitāšu īstenošanas koordinēšanu,
kā arī studējošo un darbinieku iesaisti nodrošina LU Sporta centrs.
9. LU rektors veido koleģiālu padomdevēja institūciju – LU Sporta centra padomi – un nodrošina
tās iesaisti LU Sporta politikas īstenošanā.
10. LU Sporta politika tiek īstenota, iesaistoties LU Studentu padomei un studējošo pašpārvaldēm,
kā arī pēc brīvprātības principa – ikvienam studējošajam vai darbiniekam.
11. LU Sporta centra padomes priekšsēdētājs, balstoties uz LU Sporta centra darbības pārskatu,
reizi gadā informē LU Senātu, sniedzot ziņojumu par LU Sporta politikas īstenošanas gaitu,
pārskats par sasniegto LU Sporta politikas realizācijā tiek iekļauts LU ikgada pārskatā.
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