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Latvijas Augstskolu sporta savienība
• Dibināta 1993.gada 7.jūlijā;
• Vadītāja – LSPA profesore Agita Ābele;
• Mērķis – sporta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida 

veicināšana un popularizēšana studējošās jaunatnes 
vidū;

• Sabiedriskā labuma organizācija kopš 2005.g.
• Sadarbība ar LR augstskolām, LSFP, IZM, Rīgas domi, 

sporta veidu federācijām, LOK.



Darbības virzieni
• Latvijas Universiāde;
• Starptautiskās studentu sacensības «Students in Sports»;
• Pasaules ziemas Universiāde;
• Pasaules vasaras Universiāde;
• Pasaules studentu čempionāti;
• Eiropas studentu čempionāti;
• Starptautiskās SELL studentu spēles;
• Citas studentu sacensības.



LATVIJAS STUDENTU UNIVERSIĀDE

• Sacensību ietvaros studentiem ir iespēja sevi pierādīt 
25 sporta veidos: individuālajos, komandu sporta un 
cīņas sporta veidos;

• Kopumā sacensībās katru gadu piedalās gandrīz 
3500 dalībnieki;

• Savā starpā sacenšas pārstāvji vidēji no 28 Latvijas 
augstskolām;

• Latvijas Universiāde visa studiju gada garumā norit 
aptuveni 50 dienas.



«Students in Sports»



SELL GAMES IN LATVIA...
2013. gadā piedalījās:
• 1800 dalībnieki 

• 13 Eiropas valstis 

• 63 Eiropas augstskolas

• 22 Latvijas augstskolas



Pasaules Vasaras Universiāde

• XXVII Pasaules Vasaras 
Universiāde Kazaņā

• Dalību bija pieteikuši 162
valstu pārstāvji.

• 27 sporta veidos piedalījās 
10 442 sportisti – studenti. 

• Latviju pārstāvēja 142 delegāti 
20 dažādos sporta veidos, tai 
skaitā arī 2 komandu sporta 
veidos – regbijā un volejbolā.

• 48.vieta 162 valstu konkurencē. 

sudrabamedaļa (vieglatlētika - Laura Ikauniece - LU)
bronzasmedaļa (jostu cīņas - Jānis Rērihs - Liepājas Universitāte)
bronzasmedaļa (airēšana - Elza Gulbe - BA Turība) 



Pasaules Ziemas Universiāde
• Pasaules Ziemas XXVI Universiāde
• Norisinājās Itālijā, 2013.g.10. - 21. decembrim 
• 13 ziemas sporta veidi
• Latvija pārstāvēs 5 sporta veidus
• 40 Latvijas delegāti.

• Pasaules Ziemas XXVII Universiāde
• Norisināsies Spānijā, Slovākijā, 2015.g.
• Latvija pārstāvēs 6 sporta veidus no 11
• 30 Latvijas delegāti





Foto izstāde ,,Studenti sporto Latvijā’’
• Šī gada maijā Latvijas Augstskolu sporta savienība 

sadarbībā ar sporta fotogrāfu Juri Bērziņu-Somu izveidoja 
ceļojošo foto izstādi „Studenti sporto Latvijā”.

• Izstādes mērķis ir iepazīstināt Latvijas studentus, 
mācībspēkus, sabiedrību ar studentu sportiskajām 
aktivitātēm.

• Mēs varam lepoties ar saviem studentiem – sportistiem, 
kas sekmīgi startē Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga 
sacensībās, tādā veidā popularizējot valsti.



ww.studentusports.lv

https://www.facebook.com/LatvianUniversitySportFederation

https://twitter.com/studentu_sports



Paldies par uzmanību! 

www.studentusports.lv


