
 
SEMINĀRS  

 LR SPORTA SPECIĀLISTIEM (8st.) 

2021. gada 11. martā 

“SPORTA VADĪBA LATVIJĀ” 

Seminārs notiks:  Zoom pltaformā, 2021. gada 11. matā no 9.40 – 17.00 
Pieteikšanās:  elektroniski līdz 9. martam 
https://docs.google.com/forms/d/1TiK8YlG-
KNNgvMru4K_Q0d0q0OCbB96U9zpTpDu3RLQ/viewform?gxids=7628&edit_requested=true 
Semināra programmā ietvertas šādas  tēmas:  

 Sporta politika Latvijā. Projekts “Sporta politikas pamatnostādnes 2022. 
– 2027.gadam”. Latvijas sporta politika Eiropas Savienības sporta 
politikas kontekstā; 

 Sporta vadības sistēma – sporta nozarē iesaistīto valsts un pašvaldību, 
kā arī nevalstiskā sektora vadošo sporta organizāciju loma un funkcijas 
sporta nozarē.  

Semināru vada:  

LSPA Vadības un komunikāciju zinātņu katedras vadītāja, asociētā profesore, sporta 

zinātņu doktore Signe Luika. Signe Luika ir arī Eiropas Sporta un nodarbinātības 

observatorijas valdes locekle, biedrības “Latvijas Treneru tālākizglītības centrs” valdes 

priekšsēdētāja un biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” individuālais biedrs. 

Dalības maksa:   30 eiro  
Kontaktpersona:  Ilona Blekte ilona.blekte@lspa.lv  tel.27800435 

 
Veicamās darbības:  
1. Elektroniski piesakies un norādi precīzus datus! 
2. Uz norādīto e-pastu nosūtīsim rēķinu! 
3. Atmaksā rēķinu, maksājuma mērķī norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, rēķina nr.! 
4. Saņem e-pastā pieslēgšanās saiti! 
5. Tiekamies seminārā tiešsaistē! 
6. Atceries – klausoties izslēdz mikrofonu! 

 
Dalībnieki saņems apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības 
programmas apguvi 8 stundu apjomā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai. 

 
LSPA rekvizīti:  

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija  

Reģ. Nr. 90000055243 

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 

Konta nr. LV97TREL9150123000000 

Banka: Valsts kase BIC kods TRELLV22  

Beigās uzrādīt EK kodu 21399 
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Semināra programma: 

 
 9:40  Reģistrēšanās, tiešsaistes pieslēgšanās Zoom platformā. 

Saite tiks nosūtīta klausītājiem e-pastā.  
(Lūgums reģistrēšanās anketās norādīt precīzus datus!) 

10.00  Sporta politika Latvijā. Projekts “Sporta politikas pamatnostādnes 2022. 
– 2027.gadam”. Latvijas sporta politika Eiropas Savienības sporta 
politikas kontekstā.          

13:00  Pārtraukums. 
 
14.00 Sporta vadības sistēma – sporta nozarē iesaistīto valsts un pašvaldību, 

kā arī nevalstiskā sektora vadošo sporta organizāciju loma un funkcijas 
sporta nozarē. 

 
 

16:00 Jautājumi. Atbildes. Diskusija. Semināra noslēgums. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sīkāka informācija: 

Ilona Blekte, LSPA Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja 

27800435 

ilona.blekte@lspa.lv  
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