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LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

APSTIPRINU 

____________  Senāta priekšsēdētājs  

Prof. U.Grāvītis  

2019.gada 7.februārī,  
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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

SPORTA  PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS  
PĒTNIECĪBAS  LABORATORIJAS 

NOLIKUMS 
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta pedagoģijas un psiholoģijas 

pētniecības laboratorija (turpmāk LSPA SPPPL) ir zinātniskā un akadēmiskā darba vienība 

LSPA, kas savas kompetences ietvaros veic starpdisciplināru pētniecības darbību, 

fundamentālos un lietišķos pētījumus sporta zinātnes apakšnozarē „sporta pedagoģijā” un ar to 

saistītajās jomās, sekmē saikni starp studiju procesu LSPA un sporta praksi. 

1.2. LSPA SPPPL darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi, ministru 

kabineta noteikumi un citi LR saistošie normatīvie akti, starptautisko konvenciju prasības, 

LSPA Satversme, LSPA Senāta lēmumi un LSPA SPPPL nolikums.   

1.3. LSPA SPPPL veido docētāji no LSPA katedrām, citām LR un ārvalstu augstskolām. 

1.4. LSPA SPPPL nosaukums: 

Angļu valodā – LASE Sports Pedagogy and Psychology Research Laboratory (LASE SPPRL) 

LSPA SPPPL adrese: 

LSPA Sporta pedagoģijas un psiholoģijas pētniecības laboratorija 

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 

Tālrunis   +371 67543430 

 

2. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

2.1. LSPA SPAPL mērķis ir veidot teorētisko un materiālo bāzi starpdisciplināru pētījumu 

veikšanai sporta zinātnē, ilgtermiņā apvienojot sporta jomā strādājošos profesionāļus 

kvalitatīvas sporta izglītības īstenošanai visās izglītības pakāpēs, kā arī veikt sportistu 

personības un profesionālās darbības efektivitātes paaugstināšanas iespēju izpēti, veicot 

akadēmisko, pētniecisko un konsultatīvo darbību un sekmējot starpdisciplināru pieeju 

pētījumos dažādu sporta veidu, sagatavotības līmeņu un vecuma grupu sportistiem. 

2.2. LSPA SPPPL uzdevumi: 

2.2.1. Organizēt starpdisciplināru zinātniski pētniecisko darbību sporta pedagoģijas un sporta 

psiholoģijas jomā sadarbībā ar citām LR un ārvalstu augstskolām.  

2.2.2. Realizēt pieredzes pilnveidi, rīkojot konferences, seminārus un darbnīcas LR un 

ārvalstīs. Sekmēt ar pedagogu un sporta psihologu izglītošanu saistītās zinātniskās, 

mācību un metodiskās literatūras izdošanu. 

2.2.3. Sekmēt sadarbības organizēšanu ar dažādām organizācijām, tai skaitā citām LSPA 

struktūrvienībām, Latvijas Sporta psiholoģijas asociāciju, LR augstskolām un 

zinātniskiem institūtiem, sporta pedagoģijas un psiholoģijas organizācijām, ārvalstu 

augstskolām un zinātniskās pētniecības organizācijām. 

2.2.4. Sekmēt LSPA studiju procesa kvalitatīvu pilnveidi sporta zinātnē, veicinot 

starpdisciplinārus pētījumus sporta pedagoģijas un psiholoģijas jomā. 

2.2.5. Veicināt starpdisciplināru pieeju tālākizglītības organizēšanā un realizēšanā. 
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3. STATUSS 

3.1. LSPA SPPPL ir LSPA zinātniskā institūcija Teorijas katedrā un tās tiesiskais 

pamats ir nolikums, kuru apstiprina LSPA Senāts. 

3.2. LSPA SPPPL ir tiesīga: 

3.2.1. Izstrādāt un iesniegt LSPA Senātam izskatīšanai: 

 3.2.1.1. priekšlikumus par LSPA SPPL nolikuma papildināšanu un citus jautājumus, lai 

sekmētu laboratorijas kvalitatīvu darbību; 

3.2.1.2. ar sporta pedagoģiju un sporta psiholoģiju saistīto studiju, zinātnisko un citu 

apakšvienību dibināšanu, reorganizāciju un likvidēšanu. 

3.2.2. Rekomendēt LSPA mācību, metodisko, zinātnisko un cita veida darbu izdošanu. 

 

4. STRUKTŪRA 

4.1. LSPA SPPPL struktūru veido: 

4.1.1. LSPA SPPPL zinātniskais vadītājs; 

4.1.2. LSPA docētāji, citu LR un ārvalstu augstskolu, zinātnisko institūtu, centru docētāji un 

pētnieki, kuri veic zinātniski pētniecisko darbu projektu ietvaros LSPA SPPPL, gan 

studiju darbā, tālmācības programmās un profesionālās pilnveides kursos.  

4.2. Zinātniskais vadītājs  

4.2.1. Zinātniskais vadītājs īsteno laboratorijas vadību un pārstāv LSPA SPPPL. 

4.2.2. Par LSPA SPPPL zinātnisko vadītāju uz 6 gadiem LSPA Senāts apstiprina LSPA 

mācību spēku vai pētnieku ar zinātņu doktora grādu.   

 

5. FINANSES UN MATERIĀLĀ BĀZE 

5.1. LSPA SPPPL savā darbā izmanto LSPA telpas un aprīkojumu, kas nodotas 

laboratorijas lietošanā. LSPA SPPPL veido un papildina materiālo bāzi atbilstoši darbības 

profilam. 

5.2. LSPA SPPPL finanses veido: 

5.2.1. grantu līdzekļi no valsts budžeta un citiem finansēšanas avotiem zinātniskā darba 

veikšanai un samaksai; 

5.2.2. pašvaldību, sponsoru un projektu līdzekļi pētnieciskās darbības veikšanai un apmaksai; 

5.2.3. citi līdzekļi atbilstoši šim Nolikumam un LSPA Satversmei; 

5.2.4. jebkura veida asignējumi, kurus piešķir zinātniskā un metodiskā darba nodrošināšanai; 

5.2.5. dāvinājumi un ziedojumi no fiziskām vai juridiskām personām; 

5.2.6. citi ienākumi atbilstoši LSPA Satversmei.  

5.3. Finanšu līdzekļi un pārvaldījumā saņemtā un iegūtā īpašuma lietošana notiek 

atbilstoši LR likumdošanai, LSPA Satversmei un Senāta lēmumiem.  

 

6. NOLIKUMA PIEŅEMŠANAS UN GROZĪŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. LSPA SPPPL Nolikumu apstiprina, izdara tajā izmaiņas un laboratoriju likvidē 

LSPA Senāts. 

6.2. LSPA SPPPL Nolikums stājās spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi LSPA Senātā. 

6.3. Atzīt par spēku zaudējušiem “Sporta pedagoģijas attīstības pētniecības laboratorijas 

nolikumu” un “LSPA Sporta psiholoģijas pētniecības laboratorijas nolikumu” (apstiprināti 

LSPA Senāta sēdē 04.11.2010.).   
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