
 

 

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA  

(Reģ. Nr. 40008022275)  

 

Valdes sēdes protokols Nr. 5  

 

Rīgā,                                                                                               2018. gada 21.jūnijs 

Brīvības gatve 333              plkst. 10:00 - 11:30   

 

 

LASS valdes sēdē piedalās: Ilvis Ābeļkalns (LU), Agita Ābele (LSPA), Egons Lavendelis 

(RTU) un  S.Vilistere (RTU). 

 

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

(RSU), Aivars Vīnbergs (RSU) un  Sergejs Saulīte (LSPA).  

 

Sēdes vadītājs: A. Ābele 

Protokolē: K.Karašniece 

 

Valdes sēdes darba kārtība: 

1. Latvijas 29.Universiādes nolikums/galvenie noteikumi - precizējumi, labojumi.  

2. Latvijas 29.Universiādes atklāšanas svētki, starptautiskā studentu sporta diena un 

basketbola turnīrs. 

3. Pasaules Ziemas Universiāde 2019 

4. Pasaules Vasaras Universiāde 2019 

5. Pasaules studentu čempionāti 2018 

6. Dažādi.  

 

1.punkts - Latvijas 29.Universiādes nolikums/galvenie noteikumi - precizējumi, labojumi.  

Valdei tika izsūtīti Latvijas 29.Universiādes noteikumi ar lūgumu iesūtīt savus labojumus, 

papildinājumus un ieteikumus. Ieteikumus iesūtīja RTU - Egons Lavendelis. 

 

Izmaiņas Latvijas XXIX Universiādes galvenajos noteikumos:  

1.1. Noteikumos mainīt vārdu students pret vārdu studējošais, jo Students nozīmē  bakalaurants vai 

maģistrants, savukārt  Studējošais - bakalaurants maģistrants vai  doktorants. Tas aptver visus 

studējošos.  

 

1.2. 5.3. punktā ierosina mainīt kārtību, kādā nosaka, kādi sporta veidi ir vērtējami Universiādes 

kopvērtējumā.  

 

Lēmums: Tiek nolemts punktus mainīt sekojoši:  

5.3. punkts: Latvijas XXIX Universiādes sacensību kopvērtējumā tiek ieskaitīti sporta 

veidi, kuros pēdējās divās Latvijas Universiādes sezonās ir piedalījušās vidēji vismaz 5 

augstskolas vīriešiem un vismaz 4 augstskolas sievietēm. Gadījumā, ja 2 gadus pēc kārtas 

netiek sasniegts minimālais augstskolu skaits, konkrēto sacensību statuss pāriet uz 

Latvijas Studentu čempionātu.  

 



5.4. punkts:  Lai sporta veids tiktu iekļauts Latvijas Universiādes kopvērtējumā vismaz 2 

reizes pēdējās 3 Latvijas Universiādes sezonās ir jānodrošina vismaz 5 augstskolas vīriešiem 

un 4 augstskolas sievietēm.  

 

1.3. 5.9. punktā: Ja augstskolu pārstāv divas komandas vai vairāk, augstskola pirms sacensībām 

nosaka, kura komanda tiks iekļauta kopvērtējumā. Tiek ierosināts punktu mainīt un vērtēt 

labāko augstskolu, nenosakot, kura ir pirmā un kura ir otrā.  

 

Lēmums: Tiek nolemts 5.9. punktu mainīt sekojoši. Ja augstskolu pārstāv divas komandas 

vai vairāk, Universiādes kopvērtējumā vērtē labāko sasniegumu. 

 

1.4.  Ierosina papildināt nolikumu ar punktu par fotogrāfiju uzņemšanu un izmantošanu.  

 

Lēmums: Pievienot papildus punktu. Piesakoties Latvijas Universiādes sacensībām, 

dalībnieks, parakstot pieteikumu, apliecina, ka dod sacensību organizatoriem un LASS 

tiesības publiskot pasākuma rezultātus, uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus. 
 

2. punkts - Latvijas 29.Universiādes atklāšanas svētki, starptautiskā studentu sporta 

diena un basketbola turnīrs. 

Valdes locekļi tiek iepazīstināti ar Latvijas Basketbola savienības atbildes vēstuli, kurā viņi 

informē, ka labākais norises datums būtu 21.-23.septembris.  

 

Lēmums: Tiek nolemts Latvijas XXIX Universiādes atklāšanu organizēt kopā ar basketbola 

Universiādi un Starptautisko studentu sporta dienu. Pasākums tiks organizēts no 21.-

23.septembrim Valmierā.  

 

3.punkts - Pasaules Ziemas Universiāde 2019 

A.Ābele informē, ka viss notiek. Ir atvērta pieteikšanās sporta veidiem. Šobrīd ir zinām, ka būs 

pārstāvis Šortrekā, Snovbordā un ļoti ceram, ka aizbrauks arī hokeja komanda.  

 

4. punkts - Pasaules Vasaras Universiāde 2019 

A.Ābele informē, ka tiek gatavota vēstule par finansiāla atbalsta lūgumu visām Vasaras 

universiādes komandu sporta veidu komandām.  

 

5. punkts - Pasaules studentu čempionāti 2018 

K.Karašniece informē, ka ir pieteikušies sekojoši sporta veidi: 

1. Orientēšanās. 

2. Pludmales volejbols 

3. Bokss 

4. Karsēju sacensības 

5. Pieccīņa 

 

6. punkts - Dažādi 

Nākamā LASS valdes sēde. 

Tiem iezīmēts 28.augusts - dienas pirmajā pusē. Informācija iepriekš tiks izsūtīta ar 

atgādinājumu.  

 

Sēdes vadītājs:                                                                                           A. Ābele 

Protokolēja:                                                                                               K. Karašniece 


