
 

 

 

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA  

(Reģ. Nr. 40008022275)  

Valdes sēdes protokols Nr. 1  

Rīgā,                                                                                               2019. gada 16.aprīlis 

Brīvības gatve 333              plkst. 10:30 - 12:00   

 

LASS valdes sēdē piedalās: Inguna Minusa (RSU), Ilvis Ābeļkalns (LU), Uģis Bisenieks 

(LU), Agita Ābele (LSPA), Eons Lavendelis (RTU)  un Aivars Vīnbergs (RSU).  
 

LASS valdes sēdē nepiedalās: Česlavs Mateikovičs (LLU),  S.Vilistere (RTU) un Sergejs 

Saulīte (LSPA). 

 

Sēdes vadītājs: A. Ābele 

Protokolē: K.Karašniece-Bullīte 

 

Valdes sēdes darba kārtība:  

1. Latvijas 29.Universiāde: 

   1.1. Svarbumbu celšanas rezultātu anulēšana un neiekļaušana Universiādes 

kopvērtējumā sakarā ar klāt pierakstītiem sportistiem, kas nav startējuši. 

   1.2. Telpu futbols - komandu reģistrācijas problēmas.  

   1.3. Dalībnieku pieteikumi Latvijas Universiādei.  

   1.4. Latvijas 29.Universiādes noslēguma pasākums - idejas kur organizēt un kādā 

formātā.  

2. 30.Pasaules Vasaras Universiāde: 

   2.1. Jaunumi un aktualitātes pēc valstu vadītāju sanāksmes. 

   2.2. Latvijas delegācijas sastāva apstiprināšana. 

   2.3. Finansiālais atbalsts. 

3. Eiropas studentu čempionāti 2019 - dalībnieki.  

4. LASS treneru tālākizglītības seminārs - Kad organizējam? Kur organizējam?  

5. Dažādi.  

 

 

1. punkts - Latvijas 29.Universiāde: 

1.1. Svarbumbu celšanas rezultātu anulēšana. 

09.03.2019. norisinājās Latvijas 29.Universiāde svarbumbu celšanā. Pēc rezultātu 

paziņošanas tika konstatēts, ka sacensību sarakstā ir parādījušies sportisti, kas nav 

sacensībās startējuši, bet ir pat piešķirts rezultāts. Minētais sportists ir LiepU students 

Edgars Tīfentāls, kurš arī apstiprināja, ka sacensībās nav startējis. Tika iesniegts gan 

iesniegums, gan saņemta oficiāla atbilde no minētā sportista.  

Sacensību organizators sniedza atbildi, ka tā iespējams esot tiesnešu kļūda.  

 

Ierosinājums: balsot par rezultātu neiekļaušanu Latvijas 29.Universiādes kopvērtējumā un 

uz nākamo gadu vai nu atcelt šīs sacensības, vai atrast citus organizatorus.  

 



Lēmums: LASS valde vienbalsīgi lemj Latvijas 29.Universiādes kopvērtējumā neiekļaut 

Svarbumbu turnīra rezultātus un noņemt esošos organizatorus.  

Aicinājums ir uzrunāt NAA kā potenciālos organizatorus.  

 

1.2.Telpu futbols - komandu reģistrācijas problēmas.  

Tika saņemts iesniegums no vienas augstskolas, kas vēlējās palikt anonīma par to, ka ISAM 

komandā ir spēlējuši 2 spēlētāji, kas ir vidusskolas studenti. LASS lūdza ISMA apstiprināt 

visus ISMA iesniegtos spēlētājus, ka viņi studē ISMA augstskolā.  

Tika saņemta vēstule no augstskolas, ka visi protokolā minētie sportisti ir ISMAS studenti 

vai ISMA vidusskolas audzēkņi. Šeit rodas jauna problēma, ka augstskolām ir izveidotas 

savas vidusskolas un sistēmā spēlētāji uzrādās. Šie spēlētāji protams, ka nevarēja spēlēt. 

 

Ierosinājums: Izteikt ISMA aizrādījumu un komandai saglabāt vietu, bet anulēt punktus 

Latvijas 29.Universiādes kopvērtējumam.  

 

Lēmums:  

1. LASS valde vienbalsīgi nolemj izteikt ISMA brīdinājumu. Saglabāt izcīnīto vietu un 

atstāt arī punktus.  

 

1.3.Dalībnieku pieteikumi Latvijas Universiādei.  

Problēma ir ar studentu kartēm. Daudzām augstskolām nav studentu kartes un lai piedalītos 

Latvijas Universiādes sacensībās ir piespiedu kārtā jāpērk ISIC kartes. Studenti nevēlas 

pirkt šīs kartes un startē ar augstskolu izsniegtām izziņām. Mums ir strikti noteikts, ka 

startēt drīkst tikai ar studentu kartēm, bet tas šobrīd samazina dalībnieku skaitu.  

Vai mēs atļaujam studentiem startēt ar augstskolu izsniegtām izziņām?  

 

Lēmums: Pieteikumā iekļaut punktu, ka augstskola vai paraksta persona uzņemas pilnu 

atbildību par to, ka visi minētie sportisti sarakstā ir konkrētās augstskolas studenti. Ja būs 

pārkāpums, tas tiks izskatīts un prasīta atbildība.  

 

1.4.Latvijas 29.Universiādes noslēguma pasākums - idejas kur organizēt un kādā. 

U.Bisenieks ierosina, ka varētu apvienot ar LU darbinieku spēlēm, kas norisināsies no 7 - 

8.jūnijam Ratniekos. Labprāt aicinātu izveidot LASS komandu, kas varētu piedalīties 

spēlēt.  

Valdes locekļi uzsver, ka labi pasākumi ir bijuši ARKOLAT studijā. Iespējams, ka būtu 

labi organizēt šogad boulingā.  

Valdes locekļi nolemj, ka labi datumi Latvijas 29.Universiādes noslēguma pasākumam labi 

datumi būtu 4. vai 5.jūnijs pēcpusdiena.  

 

2. punkts - 30.Pasaules Vasaras Universiāde: 

2.1. Jaunumi un aktualitātes pēc valstu vadītāju sanāksmes. 

A.Ābele informē valdes locekļus par aktualitātēm un jaunumiem, kas tika saņemti valstu 

vadītāju sanāksmē Itālijā. Joprojām nav zināmas daudz lietas - nav zināms, kad būs treniņi, 

kādi ir grafiki. Arī mēs neesam saņēmuši atbildi par to, vai mēs varam sūtīt 5 džudistus 3 

džudistu vietā.  

Galda tenisā sportistēm joprojām ir tikai jāgaida, vai kāda komanda atteiksies. Latvijas 

komanda ir ievietota gaidītāju sarakstā.  

 

Problēmas ir ar akreditāciju. A.Ābele lūdz U.Biseniekam parūpēties par to, lai visiem 

sportistiem ir ID kartes, lai pases var atdot delegācijas vadītājam lidostā un viesnīcā visi 

varētu reģistrēties ar ID karti.  

Basketbolisti ielido 01.07.2019. plkst 18:35. Kamēr tiks saņemtas pases - akreditācijas centrs 

vairs nestrādās un tās varēs saņemt tikai nākamajā dienā.  



 

2.2.Latvijas delegācijas sastāva apstiprināšana.  

Pielikumā Nr.1 - Latvijas Peldēšanas federācija ir atsūtījusi apstiprinājumu ar 

sportistiem, kuriem tiek piešķirtas tiesības pārstāvēt Latvija 30.Pasaules Vasaras 

Universiādē.  

Pielikumā Nr.2 - Latvijas sportistu saraksts uz šo brīdi.  

 

2.3. Finansiālais atbalsts. 

Dalības maksas: 

-   Dzīvošanas izdevumi: 70 Eur dienā par katru dalībnieku 

-   FISU noteiktā reģistrācijas maksa: 20 Eur 

-   Ceļa izdevumi 

-  Atsevišķiem sporta veidiem ir noteiktas tiesnešu maksas, kas tiek aprēķinātas papildus 

dalības maksām un katrā sporta veidā ir atšķirīgas. 

 

Dalības maksas, ceļa izdevumus un reģistrācijas maksu sedz sportisti, augstskolas piesaistītie 

atbalstītāji, pašvaldību u.c. piesaistītais līdzfinansējums.    

 

 

A.Ābele informē, ka LASS arī šajā Universiādē finansēs parādes tērpus, reprezentatīvos 

materiālus, organizatorisks un informatīvos izdevumus, kas saistās ar dalībnieku reģistrācijas 

procesu.  LASS ir gatavi iesaistīties sarunās ar dažādu sportistu piesaistītajiem vai uzrunātajiem 

atbalstītājiem - pašvaldībām, augstskolām un privātajiem sponsoriem.  

 

3. punkts - Eiropas studentu čempionāti 2019 - dalībnieki:  

Dalību ir pieteikuši sekojoši sportisti: 

1. Orientēšanās sportā: 

- RTU komanda (Alvis Reinsons un Anna Eleonara Freimane) 

- LLU komanda (Endijs Titomers) 

- LSPA komanda (Elizabete Blūmentāle) 

- ViA komanda (Vilma Alberinga) 

2. Airēšana - LSPA un RSU airētājas.  

3. Pludmales volejbols - RSU studenti Mārtiņš Birze un Rihards Kudiņš.  

 

Dalības maksas:   

- Dzīvošanas izmaksas: 65 Eur par dalībnieku/par nakti.  

- EUSA noteiktā reģistrēšanās maksa:  30 Eur par dalībnieku. 

Uzreiz pēc pirmās reģistrācijas ir jāveic pirmais maksājums summā no 400 - 2000 Eur 

(2000 Eur komandu sporta veidiem). Cīņas sporta veidiem pirmās iemaksas nav. 

 

Lēmums: Valde vienbalsīgi apstiprina visus sportistus dalībai Eiropas Universitāšu 

čempionātā.  

 

4. punkts - LASS treneru tālākizglītības seminārs: 

A.Ābele informē, ka svarīgi šo semināru ir noorganizēt pirms 30.Pasaules Vasaras 

Universiādes, lai varētu ietvert antidopinga tēmas. Uz šo semināru svarīgi ir ierasties 

30.Pasaules Vasaras Universiādes treneriem un sportistiem. Tiks aicināti arī Eiropas 

Universitāšu čempionāta dalībnieki. Līdz ar to jāorganizē maija beigās vai jūnija sākumā. 

Jūnija sākums ir aizņemts laiks augstskolām.  

 

Lēmums:   



1. LASS valde nolemj, ka seminārs jāorganizē 23.maijā (Ceturtdiena).  

2. LASS arī no savas puses informēs visus sportistus un trenerus par nepieciešamību 

piedalīties šajā seminārā.  

 

5. punkts - Dažādi: 

Nākamā LASS valdes sēdi nolemj organizēt 23.maijā plkst. 14:00 

 

Sēdes vadītājs:                                                                                        A. Ābele 

Protokolēja:                                                                                               K. Karašniece-Bullīte 

 

 

 

  



Pielikums Nr.1. 

 

 

 

  



 

Pielikums Nr.2.  

 

LATVIJAS DELEGĀCIJAS SASTĀVS UZ 30.PASAULES VASARAS 

UNIVERSIĀDI 

 

Pieejams rakstot LASS - studentusports@lspa.lv 

 

mailto:studentusports@lspa.lv

