LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA
(Reģ. Nr. 40008022275)
Valdes sēdes protokols Nr. 8
Rīgā,
Brīvības gatve 333

2020. gada 13.februārī
plkst. 11:00 līdz 12:30

LASS valdes sēdē piedalās: Agita Ābele (LSPA), Aivars Vīnbergs (RSU), S.Sveile
(RTU), Uģis Bisenieks (LU), Česlavs Mateikovičs (LLU).
LASS valdes sēdē nepiedalās: Egons Lavendelis (RTU), Uģis Bisenieks (LU), Inguna
Minusa (RSU), Sergejs Saulīte (LSPA).
Augstskolu treneri no LLU (Česlavs Mateikovičs), TURĪBA, LSPA(Jānis
Rimbenieks) , RTU (Dainis Bertāns) , RSU(Aivars Vīnbergs)
Sēdes vadītājs: A. Ābele
Protokolē: K.Seņkāne
Valdes sēdes darba kārtība:
1. Punkts. Basketbola turnīra jautājumi.
A.Ābele ierosina izskatīt jautājumu par basketbola sacensībām, kuras notiek septembrī. Kopīgi ir
jāvienojas. A.Vīnbergs ierosina organizēt 3.,4.oktobrī, bet pārējās augstskola uzskata, ka tas ir
pārāk ātri (LLU). RTU uzsver, ka labāk ir septembris, Turība arī pievienojas uzskatam, ka
jaorganizē sempembra beigās/vidū. Pievienojot ierosinājumu, veidot basketbola līgu/ turnīru, kad
sacensības norisinās. LLU skaidro, ka viņiem neder septembris, labākais variants oktobra vidus.
LSPA – labāk pavasarī. LSPA, Rimbenieks iesaka izveidot studentu līgu, kura spēlētu tikai
pirmdienās, netraucējot augstskolām piedalīties pārējās sacensībās.
U.Bisenieks lūdz izšķirties un vienoties par variantiem. Viens variants – 2 dienu turnīrs, veidojot
sabraukumu vai arī veidojot izspēli, sacensības veidojot no septembra līdz novembra sākumam.
A.Ābele pievienojas ierosinot arī izvēlēties ne tikai formātu, bet vienu atbildīgo cilvēku.
Rimbenieks – Sākumā jānoskaidro, cik komandas būs un tad varēs izvēlēties formātu.
Vīnbergs – aicina nepievērst tik lielu uzmanību Latvijas Universiādes kopsummas principam, bet
aicināt jauniešus piedalīties sacensībās, studentiem radot šo sacensību sajūtu un sportisko garu.
A.Ābele pasakās par ierosinājumu un Latvijas 30.Universiādē apsveiks arī augstskolas, kuras būs
piedalījušās visvairāk sacensībās. 31.Universiāde basketbols – 26.,27.septembris vai 3.,4.oktobris.
Otrais variants – papildus izveidot mēneša vai 2 mēnešu laikā izveidot basketbola turnīru studentu
līgas princips, kura formāts būs izspēlēt.
Lēmums: 31.Universiāde basketbolā norisināsies 26.,27.septembrī. Atbildīgais par šo basketbols
turnīru – RSU un LU.

2. Punkts. 3x3 basketbola turnīra jautājumi.
Tā kā basketbols 3x3 ir kļuvis par olimpisko sporta veidu, tad arī mēs savā Latvijas 30.Universiādē
ieviešam jaunu sporta veidu 3x3 basketbolu, veidojot sadarbību ar Vāciju. Sākumā sacensības
notiktu Latvijā un Latvijas 3x3 komandu uzvarētāji – sievietes un vīrieši dosies kā balvā uz Vācijas
3x3 sacensībām.
U.Bisenieks skaidro, ka no katras Universitātes būs iespēja pieteikties 2 komandām (nav jāizvirza
prioritārā komanda). Vieta – Olimpiskais centrs 2 zālēs. Datums plānojas 25.aprīlis, pulksten
10:00. Tiek plānots izspēlēt šo čempionātu vienā dienā.
Ierosinājums: A.Ābele ierosina izveidot ar vāciešiem izglītojošo pasākumu.
Lēmums: 3x3 basketbola turnīrs tiks organizēts 25.aprīlī Electrum Olimpiskajā centrā. Katrai
Universitātei būs iespēja pieteikt 2 komandas pa 4 spēlētājiem katrā komandā.
3. Punkts. Dažādi.
LASS ir piešķirta nauda SELL spēļu organizēšanai, Pasaules Ziemas universiādes hokeja
komandai, bet basketbola komandas finansējumu noraidīja, jo tas būs 31.Vasaras Universiādei.
LASS mājas lapa – vēlētos lūgt apstiprināju, izveidot jaunu mājas lapu, kura atvieglotu
informācijas maiņu un apskatīšanu.
LASS logo – vēlētos lūgt atbalstu LASS logo izmaiņām, pilnībā izmainot vecā logo principu.
S.Sveila ierosina izveidot studentu konkursu – LASS logo.
Par SELL spēļu logo varam ņemt 2013.gada Latvijas SELL spēļu logo.
Konference- jāpārvēl valde un jāapstiprina finanšu pārskati. Tiek ierosināts organizēt 26.martā –
13:00. Vieta tiks precizēta.
Lēmums: Tiks uzsākta jaunas LASS mājas lapas izveide, tiks veidots jauns LASS logo
(izsludinot konkursu) un 2021.gada SELL spēlēm tiks izmantots 2013.gada Latvijas SELL
spēļu logo.

