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LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA 

(Reģ. Nr. 40008022275) 

Valdes sēdes protokols Nr. 5 

 

2021.gada 6.septembrī 

11:00-12:00 

Valdes sēdē piedalās: Agita Ābele (LSPA), Egons Lavendelis (RTU), Ilvis Ābeļkalns (LU), Česlavs 

Mateikovičs (LLU), Inguna Minusa (RSU), Signija Santa (RSU), Sergejs Saulīte (LSPA). 

Valdes sēdē nepiedalās: S.Sveile (RTU), Uģis Bisenieks (LU), Aivars Vīnbergs (RSU). 

Sēdes vadītājs: A. Ābele  

Protokolē: K.Seņkāne  

 

LASS Valdes sēdes darba kārtība:  

 

1. Informācija par katras augstskolas sporta jaunumiem, plāniem un mērķiem; 

Sergejs Saulīte (LSPA) stāsta, ka LSPA ir jauns basketbola treneris, izskatās, kas sportisti ir ieinteresēti 

darboties un Sergejs apgalvo, kas viss notiek uz labu, tagad apzina jaunos sportistus un viņu sporta 

veidus.  

Česlavs Mateikovičs (LLU) stāsta, ka sports no šī mācību gada nebūs obligāts. Par komandu sporta 

veidiem un nokomplektēšanu varēs pateikt tikai mēneša beigās. Daudzi sportisti neplāno vakcinēties un 

ļoti daudziem ir veselības problēmas.  

Ilvis Ābeļkans (LU) stāsta, ka ir uzsāktas mācības klātienē, bet no 10.oktobra varēs apmeklēt klātienē 

tikai vakcinētie un pārslimojušie. Protams, ja būs daudz saslimušo, tad atkal mācības būs attālināti. 

Egons Lavendelis (RTU) šobrīd, studiju process, pagaidām, ir klātienē. Lielākā fakultāte (IT) pielēma 

lēmumu mācības veikt attālināti. Studentiem ir jāuzrāda sertifikāti treniņos, augstākās līgas komandas 

var trenēties kopā. 

Ingūna Minusa (RSU) aktivitates septembrī ir mierīgas, jo tikai pāris nodarbības ir klātienē. Sporta klubs 

ir pieejams, izlašu komandām un individuāli, uzrādot sertifikātus. Notiek aktuāli jautājumi par sportu 

RSU un tā attīstību. Tiek veidots stratēģiskais piecgades plāns sporta klubam.  

Agita Ābele uzsāk jautājumu par Aivaru Vīnbergu, jo viņš vairs neturpinās strādāt RSU, tāpēc Aivaram 

Vīnbergam ir jāuzraksta pilnvara par cita pārstāvja izvirzīšanu. 
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2. 20.Septembris – Studentu Sporta diena; 

Starptautisko Studentu Sporta dienu var organizēt arī savā augstskolā, ja būs kāda ideja, tad LASS 

centīsies finansiali atbalstīt. Ingūna ierosina, ka pludmales volejbola turnīru jāorganizē sestdienā un 

jānoreaģē ļoti ātri, skatoties laika apstākļus un tas pats ar florbola turnīru, jo ir aizrunāti laukumi un 

nolikums ir gatavs. Egons atklāj, ka RTU arī organizē Studentu Sporta dienu, kur ir ietverti dažādi 

klasiskie sporta veidi un vienojas, ka RTU Studentu parlaments sazināsies ar LASS izpilddirektori 

Kitiju Seņkāni.  

Agita Ābele ierosina izveidot papildus IDUS banerus, lai svētki izskatītos krāšņāki.   

 

3. 31. Latvijas Universiāde – noslēgšana. 32.Latvijas Universiāde – atklāšana.  

 

Šajā gadā Latvijas 31.Universiāde tika pagarināta līdz 31.augustam. Sacensības notika 9 sporta veidos -  

basketbolā, pludmales volejbolā, e-basketbolā, spiešanā guļus, spēka trīscīņā, orientēšanās, 

vieglaatlētikā, galda tenisā, minifutbolā.  

 

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

 

 
 

4. Pasaules Ziemas un Vasaras Universiāde; 
Rīt Agita Ābele ar Kitiju Seņkani dodas uz HoD meetingu Lucernē, tapēc, Agita lūdz visiem uzdot 

jautājumus, kas saistīti ar FISU vai EUSA, lai uz vietas jau tos varētu atrisināt.  

 

 

5. Dažādi. 
 

Agita rosina vienoties par Valdes sēdi vai mazu tikšanos klātienē. Tuvākajā laikā tiks izsūtīta ziņa 

LASS Valdes whatsapp grupā.  
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