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LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA 

(Reģ. Nr. 40008022275) 

Valdes sēdes protokols Nr. 7 

 

2020.gada 8.septembrī 

10:00-11:30 

Valdes sēdē piedalās: Agita Ābele (LSPA), S.Sveile (RTU), Uģis Bisenieks (LU), , Inguna Minusa 

(RSU), Sergejs Saulīte (LSPA), Uģis Bisenieks (LU), Aivars Vīnbergs (RSU), Egons Lavendelis 

(RTU).  

Valdes sēdē nepiedalās: Česlavs Mateikovičs (LLU) 

Sēdes vadītājs: A. Ābele  

Protokolē: K.Seņkāne  

Valdes sēdes darba kārtība:  

1. LSFP atbalstītie LASS projekti - Starptautiskā Universitāšu sporta diena 2020 jeb "IDUS 
Latvia" un “ Studentu sporta spēļu semestris 2020”. 
 

“Starptautiskās Universitāšu sporta dienas” (IDUS) mērķis ir popularizēt un veicināt sporta 

attīstību studējošo personu vidū, kā arī sekmēt sporta darbu augstākajās mācību iestādēs, to sporta 

biedrībās un sporta klubos. 

Konkursa kārtībā atbalstu no LSFP ieguva arī Latvijas Augstskolu sporta savienība (LASS), kas 

vienkopus sapulcēja desmit Latvijas augstskolas no dažādiem valsts reģioniem, lai kopējiem spēkiem 

laika posmā no 17.septembra līdz 17.oktobrim svinētu pirmo "IDUS Latvia". 

"IDUS Latvia" dalību apstiprinājušas desmit Latvijas augstskolas - Transporta un sakaru institūts 

(TSI), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas 

Universitāte (LU), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), 

Vidzemes augstskola (Via), Daugavpils universitāte (DU), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RU) un 

Liepājas Universitāte (LIEPU). 

Piešķirtais finansējums – 15 000 EUR 



“Studentu sporta spēļu semestris 2020” mērķis ir popularizēt un veicināt sporta attīstību 

studējošo personu vidū, kā arī sekmēt sporta darbu augstākajās mācību iestādēs, to sporta biedrībās, 

federācijās un sporta klubos. 

Pasākumi norisināsies laika posmā no 2020.gada septembra līdz 2020.gada decembrim, Latvijas 

augstskolu sporta bāžu telpās vai citās, sporta federāciju vai pašvaldību kompleksu sporta un atpūtas 

bāzēs. 

“EHR Latvijas augstskolu badmintona līga” turnīrs 

Turnīra mērķis: 

- Popularizēt badmintonu kā sporta veidu studentu vidū, rīkojot turnīru vairāku mēnešu garumā 

starp augstskolām (Septembris – Decembris). 

Latvijas studentu e-sporta turnīrs 

Turnīra mērķis: 

Lai sporta pasākumos iesaistītu arī neaktīvākos studentus, tiek rīkots Latvijas studentu e-sporta turnīrs 

ar dažām niansēm, kas dalībniekus mudinātu iesaistīties sporta aktivitātēs. Turnīrs norisināsies uz 

Playstation 4 konsolēm, dalībniekiem spēlējot NBA 2k20 videospēli. 

Latvijas studentu 3 pret 3 turnīrs florbolā 

Vieta un laiks: Kocēnu sporta nams 

Datums: 16.10. (sestdiena Vienas dienas turnīrs) 

Grupas: Sieviešu, Vīriešu, Jauktā.  

Pludmales volejbols 

Vieta un datums: Pludmales volejbola halle “O-SANDS” 03. – 04.10. 

Telpu futbols 

Datums: 17.10. vai 19.10. 

Volejbols 

3 posmos – oktobris, novembris, decembris. 

 

Piešķirtais finansējums – 12 500 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 31.Latvijas Universiādes sezonas uzsākšana 
 

Latvijas 31.Universiāde tiks uzsākta ar basketbola sacensībām, kuras norisināsies no 26.-

27.septembrim. Nākošās sacensības – pludmales volejbols (10.-11.10.2020.), spiešana guļus 

(14.11.2020.), galda teniss (05.-6.12.2020.), peldēšana (13.-14.11.2020.) un spēka trīscīņa 

(19.12.2020.). 

 

 

3. 31. Latvijas Universiādes medaļu un kausu apstiprināšana 
 

Ir izveidots speciāls dizains Latvijas 31.Universiādes kausiem un medaļām. LASS Valde vienbalsīgi 

apstiprina medaļu dizainu, bet kausa dizainu lemj nedaudz izmainīt. 

 

Lēmums: Tiek apstiprināts Latvijas 31.Universiādes medaļu dizainu, bet kausam samazināt “kakla” 

garumu. 

 

 

4. SELL GAMES 2021 logo apstiprināšana 
 

SELL GAMES 2021 notiks Rīgā 7.-9.maijā. LASS Valde vienbalsīgi apstiprina SELL GAMES 

2021 logo, kurš ir tumši sarkanajā krāsā (skatīt 2.pielikumu). 

 

Lēmums: Tiek apstiprināts SELL GAMES 2021 logo. 

 
5. 30.Pasaules Ziemas Universiādes pārcelšana 

Lucernas 2021.gada 30. Pasaules Ziemas Universiāde tiek pārcelta no iepriekš plānotajiem 

datumiem (2021. gada 21. līdz 31. janvāris) uz nenoteiktu laiku. 

 Globālās COVID-19 pandēmijas dēļ Starptautiskā Universitāšu sporta federācija (FISU) kopā ar 

Organizācijas komiteju un Šveices Universitāšu sporta federāciju, izvērtējot situāciju pasaulē, nolēma 

atlikt Ziemas Universiādi. 

Iespējamais vēlākais datums tiks apspriests nākamo divu mēnešu laikā, konsultējoties ar visām 

iesaistītajām pusēm, ieskaitot starptautiskās ziemas sporta federācijas. 

"Ziemas universiāde ir pasaules sporta notikums. Papildus sporta sacensībām mums ārkārtīgi svarīga 

ir apmaiņa starp delegācijām kā elements, kas apvieno cilvēkus," sacīja FISU prezidents Oļegs Maticins. 

  

"Ieceļošanas ierobežojumi, kā arī piesardzības pasākumu īstenošana būtu padarījusi šo apmaiņu 

neiespējamu," viņš paskaidroja. "Mums ir ļoti žēl par šo lēmumu, bet mēs esam pārliecināti, ka tas ir 

vienīgais pareizais lēmums pašreizējā situācijā. Mēs gribētu pateikties Organizācijas komitejai un 

Nacionālajām universitāšu sporta federācijām par apņemšanos pēdējās nedēļās un mēnešos. ” 

 "Ziemas Universiāde ir pasaules sporta notikums. Papildus sporta sacensībām mums ir ārkārtīgi 

svarīga ciešā saikne starp delegācijām, kas apvieno cilvēkus no visas pasaules," sacīja FISU prezidents 

Oļegs Maticins.  

 "Ieceļošanas ierobežojumi, kā arī piesardzības pasākumu īstenošana būtu padarījusi šo apmaiņu 

neiespējamu," viņš paskaidroja. "Mums ir ļoti žēl par šo lēmumu, bet mēs esam pārliecināti, ka tas ir 

vienīgais pareizais lēmums pašreizējā situācijā. Mēs gribētu pateikties Organizācijas komitejai un 

Nacionālajām Universitāšu sporta federācijām par uzticēšanos pēdējās nedēļās un mēnešos.  
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