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LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA 

(Reģ. Nr. 40008022275) 

Valdes sēdes protokols Nr. 4 

 

2021.gada 31.maijā 

17:00 – 18:00 

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

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

Vīnbergs (RSU). 

Valdes sēdē nepiedalās: Sergejs Saulīte (LSPA). 

Sēdes vadītājs: A. Ābele  

Protokolē: K.Seņkāne  

 

LASS Valdes sēdes darba kārtība:  

 

1. 31. Latvijas Universiāde; 

 

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). 

 

2. Sportistu reģistrs. 

Aicinām izteikt idejas, kā realizēt LASS sportistu reģistru.  

Valde vienojas uzzināt sīkāku informāciju, lai kopīgi izlemtu, kā reģistrēt LASS studentus.  
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3. 3x3 basketbola IDUS Septembra datumi. 

Ierosinām 3x3 basketbola sacensības rīkot, apvienojot IDUS un Sporta spēļu semestris pasākumus.  

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.  

 

 

4. SELL GAMES 2022  
SELL GAMES ir studentu spēles ar vairāk nekā 90 gadu vēsturi un, ar FISU un EUSA patronāžu, tiek 

vērtētas kā atklātas Eiropas Ziemeļvalstu Universiādes spēles studentiem. Spēles pārmaiņus organizē 

Somija, Igaunija, Lietuva un Latvija. Rīgai bija tas gods 2013. un 2017. gadā rīkot SELL spēles ar 

Izglītības un Zinātnes ministrijas, sporta federāciju, pašvaldības un Latvijas universitāšu atbalstu 

 

Latvijai ir pienākusi kārta organizēt 37. SELL GAMES, kuras notiks 2022. gada 20.-22.maijā, 

Rīgā. 

Sacensības notiks 13 sporta veidos: 

• Basketbols (vīr./siev.) 

• 3×3 basketbols (vīr./siev.) 

• Volejbols (vīr./siev.) 

• Pludmales volejbols (vīr./siev.) 

• Futbols 7×7 (vīr.) 

• Florbols (vīr.) 

• Peldēšana 

• Galda teniss 

• Džudo 

• Spēka trīscīņa 

• Vieglatlētika 

• Orientēšanās 

• Badmintons 
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5. 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. 

 

27.maija vebinārs.  

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). 

4. Muskuļu disbalanss sportā (Aivars Kaupužs).  

Vebinārā piedalījās 73 dalībnieki. 

 

 

Otrā vebināra diena tiks organizēta novembrī.  

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).  

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). 
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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 

 
 


