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LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA 

(Reģ. Nr. 40008022275) 

Valdes sēdes protokols Nr. 8 

 

2020.gada 22.oktobrī 

12:00-13:00 

Valdes sēdē piedalās: Agita Ābele (LSPA), S.Sveile (RTU), Sergejs Saulīte (LSPA), Egons 

Lavendelis (RTU), Uģis Bisenieks (LU). 

Valdes sēdē nepiedalās: Česlavs Mateikovičs (LLU), Inguna Minusa (RSU), Aivars Vīnbergs 

(RSU). 

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). 

LASS ir ieguvusi arī pateicību no FISU par tik labi noorganizētām sacensībām un tik radoši atzīmētu 

Studentu sporta dienu, ko visā pasaulē svin 20.Septembrī.  (skat.1.pielikumu) 

 

 



 

“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. 

Jau ir notikušas šādas sacensības: 

- 26.-27.09.2020. -BASKETBOLS 

- 10.-11.10.2020. – PLUDMALES VOLEJBOLS  

Lielu paldies vēlamies teikt Arnim Tuntem par tik kvalitatīvu sacensību organizēšanu. Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jji43VamJgY  

 

Ierosinājums:  Veidot šādus video atskatus aptuveni uz  30sekundēm līdz 1 min katrā organizētajā sporta 

veidā.   

Lēmums: Atbalstīt sacensību organizatorus un veidot šādus video atskatus, lai vairāk piesaistītu 

studentus-sportistus. 

 

Pārceltās sacensības:  

  

- FLORBOLS (16.10.2020.) – PĀRCELTS 

- TELPU FUTBOLS (17.10.2020.) – PĀRCELTS 

- BADMINTONS 

- VOLEJBOLS  

Ir arī pārcelts Latvijas čempionāts šahā.  

 

2. LASS jaunās mājaslapas dizains 

Jaunās mājaslapas links tiks nosūtīts LASS Valdei uz e-pastiem, kur katrs varēs apskatīt, izvērtēt un 

sniegt kādas idejas mājaslapas uzlabošanai. 

 

3. LASS un LSFP organizētais seminārs 

Plānotie datumi -  19.-20.novembris? (ceturtdiena/piektdiena) 

Vieta – Mercur hotel konferenču zāle 

Seminārs noritēs 2 dienas, kurā tiks iekļautas dažādas lekcijas un workshop grupas – pozitīvās pieredzes 

apmaiņu. Uz to būs aicināta LASS Valde + galvenie tiesneši/organizatori no Latvijas Universiādes. Tiek 

plānots arī iekļaut IDUS atskaite un noslēguma pasākumu.  

 

Ierosinājums: Valdes locekļiem padomāt par iespējamajiem lektoriem, kas varētu piedalīties šajā 

seminārā.  

Lēmums: Nedēļas laikā sniegt atbildi LASS par lektoriem.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jji43VamJgY


4. SELL GAMES 2021 

DATUMI: 2021.gada 7-9.maijs  

13 sporta veidi:  

- Vieglatlētika; 

- Basketbols  

- Volejbols 

- Pludmales volejbols 

- Futbols 7x7 vīr 

- Peldēšana 

- Galda teniss 

- Džudo 

- Florbols vīr 

- Spēka trīscīņa 

- Badmintons 

- 3x3 basketbols 

- Orientēšanās 

 
 

Akreditācijas sistēmai SELL GAMES2021 ir uzsākt programmēšanas process. Ir jānoorganizē forums 

ar SELL GAMES organizatoru valstīm. Sporta veidiem ir jāieceļ galvenie atbildīgie katrā sporta veidā. 

 

Lēmums: Izveidot google dokumentu, kurā varēs katrs Valdes loceklis ierakstīt savus atbildīgo 

kandidātus katrā sporta viedā un tad nākošajā Valdes sēdē tos apstiprināt.  

 

5. Dažādi 

Pasaules Universiāde CHANGDU 2021  

Ir sākusies pieteikšanās 31.Pasaules Vasaras universiādei Čengdu, Ķīnā (18.-29.08.2021) 

Latvijas studenti/sportisti tiek aicināti piedalīties 31.Pasaules Vasaras Universiādē, kas norisināsies 

no 18.-29.08.2021. Ķīnas pilsētā Čengdu.  

Universiādē var piedalīties Latvijas augstskolu studenti, kuriem ir Latvijas pilsonība un, kuri ir dzimuši 

laika posmā no 01.01.1996. - 31.12.2003. 

Šajā Vasaras Universiādē studenti no visas pasaules varēs sacensties 18 sporta veidos: sporta 

vingrošana, mākslas vingrošana, peldēšana, daiļlēkšana, badmintons, vieglatlētika, paukošana, galda 

teniss, basketbols, volejbols, džudo, airēšana, loka šaušana, šaušanas sports, ūdenspolo, taekvondo, 

teniss, u-šu. 

Dalības maksas: 

- Dzīvošanas izdevumi: 70 Eur dienā par katru dalībnieku 

- FISU noteiktā reģistrācijas maksa: 20 Eur 

- Ceļa izdevumi 

- Depozīt iemaksa komandu sporta veidos (basketbols, volejbols, ūdenspolo): 5000 Eur par 

katru komandu jāveic līdz 15.01.2021 



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

un katrā sporta veidā ir atšķirīgas:  

• Sporta vingrošana – 350 Eur/ par atlētu 

• Paukošana – 150 Eur/ par atlētu 

• Daiļlēkšana – 450 Eur/ par atlētu 

• Džudo – 150 Eur/ par atlētu 

• Mākslas vingrošana – 300 Eur/ par atlētu 

• Taekvondo – 150 Eur/ par atlētu 

• Basketbols – 2200 Eur/ par komandu 

• Volejbols – 2200 Eur/ par komandu 

• Ūdenspolo – 2200 Eur/ par komandu 

• Galda teniss - 2500 Eur/par komandu 

Sīkāka informācija oficiālajā Universiādes mājaslapā: https://www.2021chengdu.com/en/  

Universiādes nolikums pieejams šeit:  

https://www.fisu.net/medias/fichiers/fisuwug2021regulations20201014_v21.pdf  

 

Pieteikšanās termiņi (visas pieteikšanās veic LASS): 

 

- Sportistu pieteikums sporta veidiem: līdz 04.01.2021. 

Interesentus un dalībniekus par pieteikšanos lūdzam sazināties ar LASS -  studentusports@lspa.lv, 

tel.nr. +371 28684397 (Kitija)  
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