LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA
(Reģ. Nr. 40008022275)
Valdes sēdes protokols Nr. 5
2020.gada 12.maijā
11:00-11:45
Valdes sēdē piedalās: Agita Ābele (LSPA), S.Sveile (RTU), Uģis Bisenieks (LU), Česlavs
Mateikovičs (LLU), Inguna Minusa (RSU), Sergejs Saulīte (LSPA), Uģis Bisenieks (LU), Aivars
Vīnbergs (RSU), Egons Lavendelis (RTU).
Sēdes vadītājs: A. Ābele
Protokolē: K.Seņkāne
Valdes sēdes darba kārtība:
1. LASS rīcība saistībā ar ārkārtas situācijas pagarināšanu Latvijā līdz 9.jūnijam.
- Basketbola sacensības šajā sezonā zaudē statusu, tāpēc rezultāti kopvērtējumā netiek
ņemti, bet, balstoties uz Galvenā nolikuma 5.3.punktu (Latvijas XXX Universiādes sacensību
kopvērtējumā tiek ieskaitīti sporta veidi, kuros pēdējās divās Latvijas Universiādes sezonās ir
piedalījušās vidēji vismaz 5 augstskolas vīriešiem un vismaz 4 augstskolas sievietēm. Gadījumā,
ja 2 gadus pēc kārtas netiek sasniegts minimālais augstskolu skaits, konkrēto sporta veidu
sacensību statuss pāriet uz Latvijas Studentu čempionātu. ) 2020./2021.gadā tām tiks saglabāts
Universiādes statuss.
A.Ābele skaidro, ka 90% Latvijas 30.Univeriāde ir noslēgusies, lūdzot, nedēļas laikā pārskatīt
esošo kopvērtējumu un atsūtīt labojumus, ja tādi ir.
- Visas sacensības, kuras nenotika organizēt 2020./2021. mācību gada rudenī vai arī izveidot
pasākumus Studentu dienas ietvaros.
Agita Ābele skaidro, ka paredzētais finansējums sacensībām, kuras nenotika būs jāizmanto līdz
2020.gadam pārceļot un novirzot šo finansējumu uz citām sacensībām. Aivars Vīnbergs iesaka
sacensības apvienot un izveidot svinīgāku pasākumu.
Nenotikušās sacensības:
Latvijas 30.Universiādes plānotās sacensības:
• Volejbols sievietēm (pārcelts),
• Florbols vīriešiem (01.05.2020.),
• Volejbols vīriešiem (09.-10.05.2020.),
• Futbols 7:7 (16.05.2020.),
• Vieglatlētika (22.-23.05.2020.)

Latvijas 30.Universiādes plānotie Čempionāti:
• Džudo (19.04.2020.),
• Bokss vīriešiem (aprīlis),
• Estētiskā vingrošana (aprīlis),
• 3x3 basketbols (25.04.2020.),
• orientēšanās (28.04.2020.).
-

LASS organizētais LSFP seminārs tiks pārcelts uz 2020.gada rudeni.
A.Ābele izsaka priekšlikumu pārcelt semināru uz rudeni. LASS Valde vienbalsīgi piekrīt.

Lēmums: Latvijas 30.Universiādes esošo kopvērtējumu pārskatīt nedēļas laikā un atsūtīt labojumus, ja
tādi būs. Pēc 9.jūnija izveidot kopīgu pasākumu
2. IZM apstiprinājis SELL 2021 lūgto finansējumu, bet Pasaules Universiādēm finansējuma
apstiprinājums ir “nopauzēts”.
- SELL 2021 spēlēm sākta reģistrācijas platforma, kur tiks lūgta arī palīdzība izmēģinājumiem, lai
tiktu pārbaudīta sistēma.
- Pasaules Universiādē Lucernā šobrīd netiek piešķirts finansējums, jo IZM nav drošs, ka šīs
sacensības notiks, bet jau jūnija sākumā ir jāiemaksā 5 000 EUR komandu izlozes maksa, tāpēc
Latvijas hokeja komandas dalība ir apdraudēta.
3. Dažādi
- FISU piedāvā piedalīties “Healthy Campus launch”, Lozannā (informācija tiks pārsūtīta
uz epastiem).
Kitija Seņkāne skaidro, ka informāciju ir nosūtījusi e-pastos, bet informācija par šo pasākumu,
pagaidām, nav pilnīga. Uz doto brīdi tiek aicinātas augstskolas dalīties savās pieredzēs par
veselīgu dzīvesveidu augstskolās un dienesta viesnīcās. Kad tiks papildināta informācija, tad tā
tiks nosūtīta atkārtoti.
- Nākošā LASS Valdes sēde – izskatām iespēju to organizēt klātienē.
Ja tiks paziņota Valdība iniciatīva par ĀS samazināšanu, tad līdz 25.maija, bet ja nebūs izmaiņas
aicina tikties 9./10.jūnijā un lemt kā noslēgt 30.Latvijas Universiādi.
- Sporthack “Hackathon” 21.-23.maijs.
Agita Ābele aicina piedāvāt tēmas, ko LASS Valde varētu piedāvāt šajā pasākumā. E.Lavendelis
ierosina aicināt studentiem sadalīt augstskolu sporta finansējumu, lai saprastu, kā studenti redz
sportu augstskolās. U.Bisenieks aicina piedāvāt studentiem sniegt atbildes par to, kā student redz
LASS un student sporta kustību vai arī Duālo karjeru. Uzklausot šīs idejas S.Sveile komentē, ka
ir svarīgi saprast, kādi tieši studenti (cik atbildīgi) atsauksies uz šo pasākumu. A.Ābele aicina
izskatīt šo pasākumu un padomāt līdz šīs dienas vakaram idejas un dot viņai ziņu.
Lēmums: Ja tiks paziņota Valdība iniciatīva par ārkārtas stāvokļa samazināšanu, tad līdz 25.maijam, bet
ja nebūs izmaiņas aicina tikties 9./10.jūnijā un lemt kā noslēgt 30.Latvijas Universiādi.

