
 

 

 

 

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA 

(Reģ. Nr. 40008022275) 

 

Valdes sēdes protokols Nr. 7 

 

Rīgā,                                                                                               2018. gada 16.oktobris 

Brīvības gatve 333              plkst. 13:30 - 15:00   

 

LASS valdes sēdē piedalās: Ilvis Ābeļkalns (LU), Agita Ābele (LSPA), Sergejs Saulīte (LSPA) 

un  I.Minusa (RSU) un S.Sveile (RTU). 

 

LASS valdes sēdē nepiedalās: Māris Lindenbaums (LLU), Uģis Bisenieks (LU), Aivars 

Vīnbergs (RSU), Egons Lavendelis (RTU).   

 

Sēdes vadītājs: A. Ābele 

Protokolē: K.Karašniece-Bullīte 

 

Valdes sēdes darba kārtība: 

1. Latvijas 29.Universiāde - norise, tuvākās sacensības.  

2. Latvijas 29.Universiāde: 

2.1. Florbols - organizatori, norises datums, vieta un laiks.  

2.2. Vieglatlētika - organizatori, norises laiks un vieta.  

3. LASS seminārs 6.decembra seminārs - norise, pieteikumi. 

4. 29.Pasaules Ziemas Universiāde: 

4.1. Sportisti, kas pieteikuši savu dalību. 

4.2. Finansiālie nosacījumi.  

4.3. Aktuālie jaunumi. 

5. 30.Pasaules Vasaras Universiāde: 

5.1.  Pieteikumu norise. 

5.2. Finansiālie nosacījumi.  

5.3. Aktuālie jaunumi.   

6. Dažādi. 

 

1.punkts - Latvijas 29.Universiāde - norise, tuvākās sacensības.  

K.Karašniece-Bullīte informē par tuvākajām Latvijas Universiādes sacensībām: 

Latvijas 29.Universiāde:  

• Regbijs (pieteikšanās līdz 1. novembrim): 04.11.2018., Rīga, RTK stadions (Braslas iela 

16) 

• Spiešana guļus (pieteikšanās līdz 1. novembrim): 03.11.2018., Rīga, LSPA, Brīvības 

gatve 333.  

Latvijas studentu čempionāts:  



• Šahs (pieteikšanās līdz 2018.gada 26. oktobrim): 27.10.2018. Rīgā, Rīgas Šaha 

federācijā, Maskavas ielā 32/4. 

 

2. punkts - Latvijas 29.Universiāde - Florbola un Vieglatlētikas sacensības. 

2.1. Florbola sacensības - datums ir apstiprinātas ar Latvijas Florbola savienību un tiks 

organizētas 8.decembrī. Pēc e-pastu izsūtīšanas augstskolām, LSPA, RTU, LLU un NAA 

atbildēja, ka piedalīsies. LU atbildēja, ka viņiem dalība šajā datumā ir apgrūtināta sakarā ar 

Pasaules čempionātu.  

Vieta: Elektrum Olimpiskajā centrā ir kaķu izstāde un zāle ir aizņemta. Ir iespēja organizēt 

Vidzemes olimpiskajā centrā.  

U.Bisenieks piedāvā sazināties ar R.Vikānu, iespējams, ka viņš atkal varētu uzņemties turnīra 

organizēšanu. A.Ābele informēs Latvijas Florbola savienību un mēģinās rast kompromisu.  

 

Lēmums: Sazināties ar Ogres stadionu, rezervēt laiku un lūgt Ogrei uzņemties daļu 

organizēšanas.  

 

2.2. Vieglatlētikas sacensības - no Latvijas Vieglatlētikas savienības puses tiek piedāvāti 

sekojoši datumi 10. - 11.maijs.  

I.Ābeļkalns informē, ka S.Škutāne ir gatava uzņemties virsvadību. Uzsver, ka Ogres stadions ir 

izdevīgs ar to, ka tur viss ir uz vietas un ir atsaucīgs kolektīvs.  

 

Lēmums: Sazināties ar Ogres stadionu, rezervēt laiku un izrunāt finansiālos nosacījumus.  

 

3.punkts - LASS seminārs. 

A.Ābele lūdz valdes locekļus  komentēt norises datumus. Tiek izvirzīts organizēt 29.novembrī.  

 

Lēmums: Organizēt semināru 29.novembrī.  

 

4. punkts - 29.Pasaules Ziemas Universiāde - norise, pieteikumi, finansējums. 

K.Karašniece-Bullīte atgādina, ka 29. Pasaules Ziemas Universiādē norisināsies no 02. - 

12.03.2019. Krievijas pilsētā Krasnojarskā. Universiādē var piedalīties Latvijas augstskolu 

studenti, kuri ir dzimuši laika posmā no 01.01.1994. - 31.12.2001. Šobrīd ir pieteikušies vairāki 

sportisti (skatīt punktu 4.1.) un ir atsevišķiem sporta veidiem pieteikti rezerves sportisti, ja kāds 

piesakās pēc pieteikuma termiņa beigām. Šie sporta veidi ir - 1 šortrekists vīriešu konkurence, 1 

kalnu slēpotāja sieviešu konkurencē un 1 daiļslidotājs vīriešu konkurencē. Rezerves dalībnieki 

tiks atteikti Janvāra mēneša sākumā.   

 

 

4.1. Sportisti, kas ir pieteikušies dalībai 29.Pasaules Ziemas Universiādē: 

o Kalnu slēpošana: 

A. LSPA students Dāvis Zvejnieks 

B. BAT students Miks Zvejnieks 

C. RISEBA studente Liene Bondare 

D. Trenere - Jana Zvejniece        

o Snovbords: 

A. LU studente Elīna Zvaigzne 

B. LSPA studente Paula Anna Vītola 

C. Trenere - Ruta Zvaigzne 



D. Treneris - Olafs Vītols 

o Šortreks:  

A. LSPA students Endijs Vīgants 

B. Treneris - Jēkabs Sauklītis 

o Daiļslidotāja:  

A. RISEBA studente - Angelina Kučvaļska 

B. Trenere - Jekaterina Platonova 

o Hokeja komanda:  

▪ Komandas sastāvs tiek vēl veidots, tiks publicēts Janvāra mēneša beigās.   

▪ Treneri - 4 (ieskaitot mediķi) 

o Administratīvais sastāvs:  

▪ Delegācijas vadītāja - Agita Ābele 

▪ Delegācijas vadītāja asistents - Kristīne Karašniece-Bullīte 

 

BALSOJUMS: LASS prezidente Agita Ābele lūdz valdes locekļus apstiprināt augstāk minēto 

sastāvu: valdes sēde vienbalsīgi apstiprina augstāk minētos sportistus.   

 

A.Ābele informē valdes locekļus, ka hokeja komandas sastāvs tiks publicēts un  apstiprināts 

Janvāra mēneša beigās.  

 

U.Bisenieks informē, ka viņiem interesi par dalību ir izrādījis slēpotājs Raimo Vīgants. A.Ābele 

lūdz atsūtīt kontaktus un lūgt puisi informēt par savu gatavību startēt šajās sacensībās.  

 

4.2. Finansiālie nosacījumi: 

Dalības maksas: 

-   Dzīvošanas izdevumi: 50 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. punkts - 30.Pasaules Vasaras Universiāde: 

 

5.1. Pieteikumu norise:   

K.Karašniece-Bullīte informē, 30.Pasaules Vasaras Universiādē norisināsies no 03. - 14.07.2019. 

Itālijas pilsētā Neapolē. Pirmā pieteikšanās tiek organizēta līdz 27.12.2018.  

 

5.2. Finansiālie nosacījumi:  

Dalības maksas: 

-   Dzīvošanas izdevumi: 70 Eur dienā par katru dalībnieku 

-   FISU noteiktā reģistrācijas maksa: 20 Eur 

-   Ceļa izdevumi 

-   Komandu sporta veidu depozīta maksājums 5 000 Eur - Basketbols, Futbols, Volejbols, 

Ūdens polo un Regbijs 7, jāveic līdz 10.01.2019. 

-   Komandu depozīta maksājums 2 500 Eur – Burāšana, Sporta vingrošana un Galda teniss, 

jāveic līdz 10.01.2019. 

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

papildus dalības maksām un katrā sporta veidā ir atšķirīgas (Sporta vingrošana, Mākslas 

vingrošana, Paukošana, Daiļlēkšana, Taekvondo un Džudo). 

 

 

6. punkts - Dažādi 

 

Nākamā LASS valdes sēde: Valde nolemj nākamo LASS valdes sēdi organizēt  

 

 

Sēdes vadītājs:                                                                                           A. Ābele 

Protokolēja:                                                                                               K. Karašniece-Bullīte 


