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LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA 

(Reģ. Nr. 40008022275) 

Valdes sēdes protokols Nr. 3 

 

2021.gada 6.maijā 

11:00 – 12:00 

Valdes sēdē piedalās: Agita Ābele (LSPA), S.Sveile (RTU), Egons Lavendelis (RTU), Uģis 

Bisenieks (LU), Ilvis Ābeļkalns (LU), Česlavs Mateikovičs (LLU), Inguna Minusa (RSU), Sergejs 

Saulīte (LSPA). 

Valdes sēdē nepiedalās: Aivars Vīnbergs (RSU). 

Sēdes vadītājs: A. Ābele  

Protokolē: K.Seņkāne  

 

LASS Valdes sēdes darba kārtība:  

 

1. Informācija par LASS semināriem; 

 

Latvijas Augstskolu sporta savienība sadarbībā ar Latvijas Sporta federācijas padomi un Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmiju organizēs vebināru ciklu, kas kopā veidos 2 vebināra dienas – katra 8 

akadēmiskās stundas. Vebināra saturs tiks veidots no praktiskajām un teorētiskājām nodarbībām.  

LSFP piešķīra LASS semināriem 2365 EUR. 

 

Ir jāizlemj datums, kad organizēsim pirmo vebināra dienu. 

Vebināra galvenā mērķauditorija LASS biedri un sporta speciālisti, kā arī sertificētie Latvijas sporta 

veidu treneri.  

Vebinārā paredzētās tēmas: 

1. Sportista tiesiskā aizsardzība (Baiba Veisa). 

2. Inovatīvas metodes pedagoģijā un mērķu noteikšanas stratēģijas (Agrita Tauriņa). 

3. Ātrspēka attīstīšanas līdzēkļi un metožu īpatnības (Sergejs Saulīte). 

 

Otrā vebināra diena tiks organizēta 11.11.2021.  

Vebināra galvenā mērķauditorija būs Pasaules Universiāžu treneri un sportisti, LASS biedri un sporta 

speciālisti, kā arī sertificētie Latvijas sporta veidu treneri.  

Vebinārā paredzētās tēmas: 

1. Būtiskākais par antidopinga jautājumiem (Ivans Šapošņikovs).  
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2. Sporta psiholoģija praksē – cīņas sporta veidu atlētu sagatavošana (Jan Šupinski). 

3. Sportistu kompleksās sagatavošanās aspekti treniņu procesā (Deniss Čerkovskis). 

4. Motivācija un pašmotivācija sportā (Agita Ābele). 

5. Muskuļu disbalans sportā (Aivars Kaupužs) 

 

Agita Ābele uzsver, ka ļoti gaida ieteikumus lektoriem, kuri būtu interesanti un varētu aizraut semināra 

dalībniekus. E.Lavendelis vēlreiz pārjautā par to, vai šis pasākums notiks attālināti, ko A.Ābele arī 

apstiprina. Pirmais ir plānots vebinārs, bet otrais, iespējams, tiks plānots klātienē (ja epidemioloģiskā 

situācija valstī to atļaus.) 

S.Sveile ierosina organizēt maija pēdējā nedēļā, apskatoties, kad Latvijas hokeja izlasei nav spēļu š.g. 

Pasaules Čempionātā hokejā vai arī pēc 6.jūnija. A.Ābele par vebināra vietas izvēli ierosina LSPA 

telpas vai, kā rezerves variantu RTU. E.Lavendelis piekrīt šim ierosinājumam, ja nebūs nekādu citu 

ierobežojumu.  

 

Lēmums: Vebinārs jāorganizē maija beigās, laika periodā no 25.-27.maijam. LASS apzvanīs lektorus 

un tad dos ziņu par vebināra datumu.  

 

 

2. 31. un 32.Latvijas Universiādes apstiprinātais finansējums; 

 

LSFP apstiprināja LASS iesniegto 2021.gada tāmi (Skatīt 1., 2.pielikumu).  

Šajā gadā Latvijas 31.Universiāde tiek pagarināta līdz 20.jūnijam. Ja valstī epidemioloģiskie 

ierobežojumi tiks atcelti vai samazināti, tad tiek plānots organizēt šādas sacensības: Volejbols 

(vīr.,siev.), Vieglatlētika (vīr.,siev.), Badmintons (vīr.,siev.), Futbols 7:7 (vīr.), Peldēšana (vīr.,siev.), 

Galda teniss un Latvijas Čempionāts Kikboksā.  

 

Latvijas 32.Universiādē pirmajā semestrī tiek plānotas sekojošas sacensības: Basketbols (vīr.,siev.), 

Pludmales volejbols (vīr.,siev.), Spiešana guļus (vīr.,siev.), Galda teniss (vīr.,siev.), Šahs (vīr.,siev.),   

Peldēšana (vīr.,siev.), Zole, Spēka trīscīņa (vīr.,siev.), 3x3 basketbols (čempionāts). 

A.Ābele komentē, ka var taisīt individuālos startus ar individuālo vērtējumu, tāpēc var individuālos 

sporta veidus, kur nav kopā būšanas noorganizēt kā indivuālos startus ar ekspertu vērtējumu.  

 

 

3. EUSA un FISU darba tikšanos atskaite; 

 
EUSA biedru darba tikšanās. 

19.aprīlī, Eiropas Universitāšu sporta asociācijas (EUSA) tikās tiešsaistē ar asociācijas biedriem, 

sniedzot informāciju par EUSA darbību un Eiropas universitāšu spēlēm. 

 

Sanāksmē piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieki no 34 dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijas Augstskolu 

sporta savienības prezidente Agita Ābele un izpilddirektore Kitija Seņkāne. 

 

Virtuālajā sanāksmē, kurā EUSA informēja par jaunākajiem notikumiem saistībā ar COVID-19 ietekmi 

uz asociāciju, tās pašreizējām darbībām, kā arī informāciju par Eiropas universitāšu spēlēm Belgradā, 

Serbijā un to pārcelšanu. 
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Pēc EUSA prezidenta Adama Roczeka kunga uzrunas ģenerālsekretārs Matjaz Pecovniks sniedza īsu 

ievadu par organizācijas pašreizējo stāvokli, uzsverot tiešsaistes pasākumus, ceļojumus, kā arī vispārējo 

finansiālo ietekmi saistībā ar pašreizējo globālo pandēmiju. 

 

Pēc tam uzmanība tika pievērsta 2021.gada Eiropas Universitāšu spēlēm. Serbijas valdības martā 

paziņoja, ka pasākumu šovasar nebūs atļauts rīkot, kā sākotnēji tika plānots. Uz doto brīdi EUSA gaida 

Serbijas valdības atbildi par to, vai pasākumu tomēr var organizēt vēlāk. M.Pecovniks turpināja 

sanāksmi, sniedzot pārskatu par EUSA finansēm un izaicinājumiem, kas radušies spēļu atlikšanas dēļ, 

vienlaikus uzsverot arī asociācijas panākumus, iesaistoties Eiropas Savienības finansētos projektos, kuri 

ir ievērojami palīdzējuši uzturēt EUSA darbībā, neskatoties uz grūtības pēdējā gada laikā. 

Kā noslēdzošā sanāksmes daļa bija īsa jautājumu un atbilžu sesija, kas ļāva EUSA locekļiem izteikt savu 

viedokli, bažas un jautājumus. 

 

Lēmums: Tā kā tiek pilnībā atceltas 2021.gada Eiropas Universitāšu spēles, tad nauda tiks atgriezta, 

aizpildot specifisku formu, kuru LASS aizpildīs nākamās nedēļas laikā.  

 

 

FISU biedru tikšanās, anketas un sarakstes par Chengdu 2021 

Pēc rūpīgas Ķīnas prasību un NUSF atsauksmju analīzes, FISU un tā Izpildkomiteja, kopā ar 

Organizācijas komiteju un Ķīnas Universitāšu Sporta federāciju ir vienojušās, ka FISU 31.Pasaules 

Vasaras Universiāde Čengdu tiks PĀRCELTA no 2021. gada 18. līdz 29. augusta uz 2022. 

gadu. Precīzie datumi tiks paziņoti nākamajā FISU Izpildkomitejas sanāksmē maijā. 

 
 

4. 3x3 basketbola projekts; 
Latvijas Augstskolu sporta savienība ar Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) atbalstu plāno 

īstenot pasākumu "IDUS Latvia cup 3x3" basketbola turnīru. IDUS nosaukums atvasināms no angļu 

valodas (International Day of University Sport), kas latviešu valodā tulkojas kā Starptautiskā 

Universitāšu Sporta diena un ir UNESKO izziņota kā starptautiskā atzīmējamā diena jau kopš 2016.g. 

ar tai sekojošu FISU atbalsta lūgumu visām valstu sporta jumta organizācijām.  

 

Plānots, ka līdz ar vismaz 8 augstskolu iesaisti no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, 

Vācijas "IDUS Latvia cup 3x3" kopumā varētu pulcēt 16 komandas ar 80 dalībnieku klātbūtni. Šo 

sacensību laikā tiktu aizvadītas 40 spēles kurās tiktu noskaidrota spēcīgākā starptautiskā augstskolu 

komanda gan starp studentiem, gan studentēm. "IDUS  

Latvia cup 3x3" sacensības IDUS dienu ietvaros, pulcētu vairākus tūkstošus skatītāju no visas pasaules 

– klātienē un neklātienē, pie online ekrāniem, kur par informācijas pieejamību rūpētos ne tikai LASS, 

bet arī tādas starptautiskas organizācijas kā EUSA un FISU. 

 

Plānoto un pieprasīto izmaksu tāmi skatīt 3.pielikumā.  

 

A.Ābele uzrunā LASS Valdi par diviem 3x3 basketbola sacensību variantiem. Pirmais – organizēt 

Latvijas līmenī, kur piedalās tikai Latvijas studenti, otrais variants – saglabājam starptautisko sacensību 

statusu un organizējam sacensības starp dažādām dalībvalstīm. S.Sveile uzskata, ka starptautiskās 

sacensības notiks “burbuļa” sistēmā, kas, protams, palielinās izdevumus.  
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Lēmums: LASS Valdes vienbalsīgi lemj, ka 3x3 basketbola sacensības organizēt Latvijas līmenī, ar 

uzaicinājumu Vācijai kā dalībvalstij, ja nebūs jāorganizē “burbuļa” sistēmas sacensības.  

 

 
5. Dažādi. 

Sanita Sveile ierosina LASS mājas lapā ievietot rakstus par Latvijas studentu sasniegumiem 

starptautiskā līmenī, lai paši studenti uzzinātu par LASS.  

 

Lēmums: LASS sagatavos pavadvēstuli, kurā uzrunās LASS biedrus ar aicinājumu iesūtīt gatavus 

rakstus uz studentusports@lspa.lv. 
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1.pielikums 
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2.pielikums 
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3.pielikums 
 

 

"Starptautiskās Universitāšu kauss 3x3 basketbolā" jeb  

"IDUS Latvia cup 3x3" tāmes projekts 

 

Budžeta pozīcija 
 Izmaksas 

Eur  

1. Projektā iesaistīto personu atalgojums   

  1.1. Personāla atalgojums 6550 

2. Projekta organizatoriskās izmaksas   

  2.1. Kancelejas preces 350 

  2.2. Balvas 1500 

  2.3. Telpu noma 1500 

 2.4. Medicīnas nodrošinājums 500 

3. Citi izdevumi   

 3.1. Video nodrošināšana un montāža 1550 

 3.2. 
Dalībnieku izmitināšana ārvalstu 

komandām (4d) 5500  

4. Citu organizāciju līdzfinansējums   

  4.1. LASS 6000 

 4.2. 
Dalības maksa (16x100 Eur no 

komandas) 1600 

Projekta kopējās izmaksas 17 450 

No LSFP pieprasītā summa 9 850 

 
 
 
 
 
 
 
 


