
LU Bibliotēkas pārstāvji jau trešo gadu pēc kārtas 
startēja LU Sporta spēlēs, kurās katru gadu pulcējas ar-
vien vairāk komandu un dalībnieku, veidojot savstarpēju 
konkurenci dažādās atraktīvās stafetēs. Bibliotēkas ko-
mandas nosaukums palicis nemainīgs – “Bibliorūķu divī-
zija”, un tās sastāvs šogad bija vislielākais salīdzinājumā 
ar aizvadītajiem gadiem. To veidoja 13 komandas biedri 
no Lietotāju apkalpošanas departamenta un Krājuma iz-
mantošanas un attīstības departamenta.

LU Sporta spēles ik gadu norisinās atpūtas kompleksā 
“Ratnieki”, kur šogad sporta aktivitātes, spītējot drēgnajam 
laikam, tika aizvadītas 2. jūnijā. Sporta spēles tika uzsāktas 
ar vienotu vingrojumu izpildi, kas pulcēja visus klātesošos – 
gan sportistus, gan līdzjutējus. Pēc iesildīšanās jau varēja 
startēt pamatstafetēs, tādās kā minifutbols, volejbols un 
ielu basketbols, paralēli piedaloties arī kriketa disciplīnā.

Katru gadu ārpus pamatstafetēm tiek piedāvāts plašs 
sportisko aktivitāšu klāsts – šogad dalībniekus priecēja 
“Kross nepieradinātā apvidū”, “Izlaušanās tumsā”, “Jaut-
rības stafete”, “Galda teniss” un “Frisbija metieni” kā pa-
pildu disciplīnas.

Līdz ar vakara svinīgās daļas iestāšanos komandu kap-
teiņiem bija iespēja cīnīties par “Rektora specbalvu” gal-
da futbolā, pēc kuras sekoja komandu apbalvošana un 
pelnītā atpūta dzīvās mūzikas pavadījumā.

Iepriekšējā gadā tika iegūta godalgotā 2. vieta, toties 
šogad – 15. vieta no 17 komandām, un tas liek rosināt 
domāt, ka būs jāvingro aktīvāk. Sporta spēles ir iespēja 
kolektīvam kļūt vēl saliedētākam, kad laikapstākļi vairs 
nav noteicošais, jo galvenais ir būt kopā un kopā pieda-
līties! :) 

Notikums

Rinalds Baranovs

LU Bibliotēkas dalība 
LU Sporta spēlēs

LU Bibliotēkas “Bibliorūķu divīzijas” komandas pārstāvji un 
atbalstītāji pulcējas kopbildē LU Sporta spēlēs 2017 Ratniekos
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Rūta Ramona-Vanaga un A. Blūma izbauda kriketu siltās sezonas 
zaļajā zālājā

Minifutbola sastāva iekšējā apspriede pirms spēles

Cīņas laikā volejbola disciplīnā “Bibliorūķu divīzijas” komandai vējš netraucēja bumbai lidot pareizajā virzienā.

Toties frisbija metienos vējā jau bija nepieciešams aprēķins
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