
 

 

 

 

Studentu aptaujas rezultātu apkopojums: sporta nodarbības 
 

Februārī Latvijas Universitātes Studentu servisu departaments veica aptauju par Studentu, 

Sporta un Veselības māju projektu izstrādi. Aptaujā piedalījās 5031 studenti (77% sievietes un 23% 

vīriešu), pilnībā aizpildot 3824 aptaujas anketas. Sniegtās atbildes palīdzēs radīt atbilstošas un 

modernas ēkas LU studentu un personāla, kā arī Rīgas iedzīvotāju un viesu vajadzībām. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka šobrīd tikai 4% aptaujāto izmanto LU nodrošinātās sporta 

nodarbības. Taču šis skaits potenciāli var būt lielāks, jo pavisam maksas sporta nodarbības apmeklē 

28% aptaujāto. LU sniegtās sporta iespējas izmanto 38% vīriešu un 62% sieviešu. Lielākā daļa 

aptaujāto sporta nodarbību apmeklētāju (pavisam 1068) šobrīd izmanto pakalpojumus ar samērā 

zemām izmaksām – 59% tērē sportam ne vairāk kā 30 eiro mēnesī. 

Savukārt, populārākās maksas sporta nodarbības ir fitness un trenažieru zāle (68%), 

peldēšana (6,4%) un dejas (5,6%). LU jaunajam sporta kompleksam Torņakalnā ir būtisks 

apmeklētāju piesaistīšanas potenciāls, jo 52% respondenti izteikuši vēlmi apmeklēt sporta 

nodarbības LU jaunajā sporta kompleksā. Vairāk kā puse (52%) studentu būtu gatava sporta 

nodarbībām veltīt līdz 20 eiro mēnesī, savukārt vēl 37% būtu gatavi maksāt līdz 30 eiro mēnesī.  

Pieprasītākās sporta nodarbības un aktivitātes ir orientētas vairāk uz fiziskās slodzes, 

izturības un labsajūtas veicināšanu (piem., trenažieri, baseins), nekā uz sasniegumiem komandas 

sporta veidos (piem., futbols). Respondentus lielākoties interesē iespēja apmeklēt sporta nodarbības 

izvēlētajā sporta veidā 1 vai 2 reizes nedēļā. Studenti, kuri labprāt apmeklētu trenažieru zāli un 

fitnesa nodarbības, interesējas par iespēju apmeklēt nodarbības divas reizes nedēļā. Šiem abiem 

sporta veidiem, kā arī baseina apmeklējumam ir ievērojams pieprasījums arī tādu respondentu vidū, 

kuri vēlētos apmeklēt sporta nodarbības 3 reizes nedēļā (virs 20%). 

Populārākais laiks sporta nodarbību apmeklēšanai būtu pēc plkst. 17.00, kad lielākajai daļai 

studentu ir beigušās lekcijas vai darbs. Daļa būtu gatava apmeklēt sporta kompleksu rīta cēlienā (no 

plkst. 6.00 līdz 11.00), taču no plkst. 11.00 līdz 16.00 kompleksa noslodze būtu vismazākā. 

Vienlaikus lielākā daļa (trīs ceturtdaļas) no potenciālajiem sporta kompleksa apmeklētājiem 

norādīja, ka apmeklētu LU sporta kompleksu dienas laikā (ieeja 06:30 – 15:00 darbadienās; 

brīvdienās un valsts svētku dienās bez laika ierobežojuma) par zemāku maksu. 

 

 


