
 

 

 

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA 
(Reģ. Nr. 40008022275) 

Valdes sēdes protokols Nr. 8 

Rīgā,                                                                                               2017. gada 3.novembris 

Brīvības gatve 333       plkst. 15:00 - 16:30  
 

LASS valdes sēdē piedalās: Inguna Minusa (RSU), Agita Ābele (LSPA), Sanita Vilistere 

(RTU), Egons Lavendelis (RTU), Aivars Vīnbergs (RSU), Ilvis Ābeļkalns (LU) un Sergejs 

Saulīte (LSPA). 
 

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

 

Sēdes vadītājs: A. Ābele 

Protokolē: K.Karasniece 

 

Darba kārtība: 

1. Latvijas XXVIII Universiāde - tuvākās sacensības 

1.1. Florbola turnīrs. 

1.2. Volejbola turnīrs.  

2. LASS biedru pieteikuma kārtība 

3. Studentu Pasaules čempionāti 2017 

4. 29.Pasaules Vasaras Universiādes medaļnieki  - LASS iespējamais atbalsts 

5. Konceptuālie 4 gadu attīstības vēlamie virzieni sporta budžeta kontekstā, ko vēlamies 

iesniegt IZM 

6. Dažādi: 

6.1. Nākamais LASS treneru tālākizglītības seminārs.  

 

1. punkts - Latvijas XXVIII Universiāde - tuvākās sacensības.  

Valde tiek informēta par tuvākajām Universiādes sacensībām.  

Latvijas XXVIII Universiāde: 

• Regbijs (pieteikšanās līdz 01.11.) - 04.11. Rīgas Tehniskās koledžas stadions, Rīga, 

Braslas iela 16. 

• Spiešana guļus (pieteikšanās līdz 02.11.) - 04.11. LSPA, Brīvības ielā 333. 

• Peldēšana - no 16.-17. Decembrim, Jelgavā.  

• Galda teniss - no 17. - 18. Decembrim, Rīgā.  

Latvijas student čempionāti:  

• Zole - 23.novembris, Rīga, RSU telpās.  

 

Tiek diskutēts, ko darīt ar Šaha čempionātu. Šī gada čempionātā piedalījās 5 spēlētāji no 3 

augstskolām. Izskan viedoklis nākamajā gadā apvienot šahu ar zoles turnīru. RTU pārstāvji 

ziņo aprunāties ar treneriem un federāciju par risinājumu.  

 

A.Vīnbergs izsaka iebildumu pret Universiādes nolikuma 5.8. punktu, kas nosaka pirms 

sacensībām noteikt, kura būs pirmā un kura otrā komanda un  ka rezultāts kopvērtējumā tik 

ņemts tikai 1 komandai. Pievienojas arī I.Minusa un S.Vilistere. Zūd sportiskais princips, jo 

sports ir sports.  

 

 



Lēmums:  Līdz nākamjai valdes sēdei izskatīs Latvijas XXVIII galveno noteiktumu punktu 

5.8. Ja visi valdes locekļi nākamjā valdes sēdē apstiprinās šī punkta izmaiņas, tad punkts 

nolikumā tiks mainīts.  

 

 

1.1.Florbola turnīrs. 

Valdes locekļi tiek informēti, ka studentu Florbola sacensības norisināsies 10.decembrī. 

Vieta: Elektrum Olimpiskais sporta centrs. Šobrīd nav skaidrs zināms komandu skaits, lai 

precīzi aprēķinātu izmaksas.  

A. Ābele lūdz klātesošajiem informēt par to, kuras augstskolas piedalīsies florbola 

sacensībās - LSPA, LLU, LU, RTU un RSU noskaidros nākamās nedēļas laikā.   

 

1.2.Volejbola turnīrs. 

Ir zināms, ka Volejbola turnīrs norisināsies kā iepriekšējos gadus, arī šogad - Jelgavā. 

Norises laiks būs nedēļu pirms SELL spēlēm Tartu, Igaunijā (18.-20.05.2018): 12.-

13.maijs.  

 

Lēmums:  Valdes locekļi datumu apstiprina. Datums jāsaskaņo ar Volejbola federāciju.  

 

1.3.Basketbola turnīrs. 

Valdes locekļiem vēlreiz tiek jautāts vai nākamgad Basketbola turnīru varam organizēt 

Septembrī.   

Lielās augstskolas piekrīt spēlēt septembrī - RTU, LU, LSPA, RSU. 

Nolemj apzvanīt regulāros spēlētājus no sekojošām augstskolām - BA, LiepU, DU, VeA.   

 

Latvijas XXVIII Universiādē basketbola iespējamie datumi ir 12.-13.maijs vai 5.-6.maijs. 

Līdz nākamajai valdes sēdei tiks veikta aptauja par norises datumiem.  

 

2. punkts - LASS biedru pieteikuma kārtība: 

Ir saņemts iebildums par to, ka katru gadu ir jāazipilda LASS biedru pieteikums. Ja veidlapa 

ir aizpildīta. Tiek nolemts biedru pieteikumu papildināts ar punktu Apņemamies kolektīvā 

biedra maksu samaksāt katru gadu līdz LASS noteiktajam termiņam, ar to apstiprinot 

turpmāko dalību LASS biedru statusā.  

Tās augstskolas, kas ir šo veidlapu aizpildījušas var nākamajā gadā neazipildīt, ja rekvizīti 

nemainās.  

Biedru pieteikums obligāti jāaizpilda pēc biedru konferences.  

 

Lēmums: Biedru pieteikumu papildināts ar punktu “Apņemamies kolektīvā biedra maksu 

samaksāt katru gadu līdz LASS noteiktajam termiņam, ar to apstiprinot turpmāko dalību 

LASS biedru statusā”.  

 

 

3. punkts - Studentu Pasaules čempionāti 2017. 

Tiek atgādināts, ka atsevišķiem sporta veidiem ir atvērta pieteikšanās.  

 

4.punkts - 29.Pasaules Vasaras Universiādes medaļnieki  - LASS iespējamais atbalsts. 

Ir saņemta ziņa no IZM, ka medaļnieku apbalvošana norisināsies decembrī. A.Ābele 

informē, ka M.Grīva ir iesniegusi savu pieteikumu biļetes apmaksai, kas šobrīd tiek 

izskatīts. 

A.Ābele ziņo, ka mums ir jāizlemj, ko darīt ar basketbola komandu. Iepriekš valde ir 

lēmusi, ka medaļniekiem, kas ir pirkuši biļetes par savu finansējumu, tiek daļa vai visa 

biļete finansēta atkarībā no tā brīža LASS finansiālās situācijas.   



 

Tiek izskatītas Universiādes volejbola un basketbola tāmes. S.Vīlistere lūdz atbildīgajai 

personai sagatavot pilno basketbola tāmi, lai ir redzams pilnais apjoms. Valde piekrīt, jo 

pēc tā varēs šo jautājumu izskatīt tālāk. Tiek lūgts sazināties ar U.Bisenieku par izmaksu 

tāmes sagatavošanu, norādot atbalstītāju ieguldījumu un apjomu.  

 

Lēmums: Tiek pieņemts lēmums nākamajā valdes sēdē izrunāt šo vēlreiz un klāt esot 

valdes loceklim un Universiādes basketbola komandas menedžeri U.Biseniekam.  

 

 

5.punkts - Konceptuālie 4 gadu attīstības vēlamie virzieni sporta budžeta kontekstā, ko 

vēlamies iesniegt IZM.  

A.Ābele informē un prezentē LASS sagatavoto vēstuli IZM, kur pirmkārt ir likts uzsvars uz 

to, ka Universiādes ir katru otro gadu un ir nepieciešams stabils finansējums.  

 

Lēmums: Valdei tiek izsūtīta vēstule ar lūgumu atsūtīt savus komentārus vai labojumus līdz 

7.novembrim.  

 

6.punkts - Dažādi.  

6.1.  LSFP stipendijas. Valdes locekļi tiek iepazīstināti ar LSFP stipendiju konkursa 

rezultātiem.  

Tiek diskutēts par florbala stipendiātiem, jo ir sporta veidi, kurus nevar salīdzināt, kam ir 

kvalifikācijas čempionātiem un kam iekļūšana čempionātos ir daudz vieglāk, bet punktu ziņā 

šie sporta veidi tiek vērtēti vienādi.  

 

6.2. Trenažieru airēšana Latvijas Universiādē. Esam saņēmuši vēlmi un piedāvājumu 

no  airētājiem un airēšanas tiesnešiem, kuriem ir ideja nākotnē sarīkot iekštelpu airēšanas 

sacensības uz trenažieriem studentiem kā pirmo augstskolu kausu Latvijā. Igaunijā janvārī 

norisināsies lielākās starprautiskās sacensības uz airēšanas ergometriem "Alfa", kur 

sportistiem ir iespēja startēt gan indivuduāli, gan komandās. Airēšanas ergometrus savos 

treniņos izmanto arī crosfit dalībnieki. Pagājušajā gadā šajās sacensībās piedalījās 3 komandas 

no Rīgas Stradiņa universitātes  

 

Lēmums: LASS lūdz līdz 10.novembrim augstskolām iesniegt aptaujāt savus studentus un 

atsūtīt mums informāciju par aptuveno dalībnieku/interesentu skaitu, pēc kura iks lemts par šī 

sporta veidu iekļaušanu Universiādē.  

 

6.3. Futbola festivāls Sočos. LASS valde tiek iepazīstināta ar Latvijas studentu 

sasniegumiem Futbola festivālā Sočos. Latvijas puiši izcīnīja 2.vietu.  

 

6.4. Nākamais LASS treneru tālākizglītības seminārs.  

No pieteiktajiem lektoriem ir palikuši sekojoši lektori.  

Dr.paed., docente Antra Gulbe 

LU docents Ilvis Ābeļkalns 

Sporta zinātnes maģistrs, sertificēts neiroizglītības speciālists Artūrs Piļkēvičs 

Mg. Sp.sc.  Gundega Immere 

LOV fizioterapeits Ansis Briedis 

Dr.med. LU prof. Guna Knipše 

 

Lēmums: Tiek nolemts semināru organizēt 5.decembrī. Tiks apzvanīti lektori un apzinātas viņu 

iespējas.  

 



6.5. LASS svinīgā decembra valdes sēde.  

 

S.Vīlistere informē, ka labāk būtu 19.decembris no plkst. 17:00.  

Valdes locekļi šim datumam piekrīt.  

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs:                                                                                           A. Ābele 

Protokolēja:                                                                                               K. Karašniece 


