LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA
(Reģ. Nr. 40008022275)
Valdes sēdes protokols Nr. 6
2020.gada 19.maijā
12:00-13:00
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. LSFP projekta pieteikums.
LASS operatīvi atbildēja LSFP konkursam par papildus finansējumus LSFP projekta ietvaros, lai
mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi - Atbalsts sporta federāciju pamatdarbības
nodrošināšanai (summas sadales projekts). Finansējums – līdz 50 000 EUR.
A.Ābele uzsāk valdes sēdi ar pateicību LSFP, jo viņi ir “izcīnījuši” finansējumu sportam un atklāj,
ka LASS visvairāk interesē jautājumi par izsludināto konkursu.
M.Liepiņš skaidro, ka tas ir standarta konkurss, kurš apstiprinās konkursus ar vairākiem
pasākumiem. Būtība ir tāda, ka konkurss var sastāvēt ar 50 000 EUR naudas limitu uz visiem
pasākumiem kopā. Kopējais studentu skaits ir aptuveni 500 sportistu/ studentu. Piesakot ir jāprecizē
augstskolu ieguldījums (zāles atvieglojumi, inventāra atvieglojumi u.tml.). Tiek iesaistīts “tautas sporta”
princips, lai tiktu iesaistīti pēc iespējas vairāk dalībnieki. Var organizēt vairāku posmu pasākumu.
Finansējumā iekļauts viss – medaļas, balvas, tiesnešu algas, sporta organizatori u.tml.)
A.Ābele jautā – vai vienā projektā var būt dažādas aktivitātes? Un vai pašvaldību finansējums ir
pluss šajā projektu konkursā. M.Liepiņš atklāj, ka šajā gadījumā tas ir liels pluss un jebkurš papildus
finansējums/ sadarbība tiek vērtēta pozitīvi.
A.Ābele iesaka pieteikt konkursā šādu aktivitāti:
- Studentu "Rudens skējiens - izskrien savu augstskolu kopā!" Dažādu distanšu skrējiens vai
orientēšanās pasākums ar mērķi - katram sporta aktīvistam iesaistīt kustību aktivitātēs pēc iespējas
lielāku studentu skaitu. Organizē katra augstskola vai reģions ar fināla pasākumu Rīgā, RTU
Ķīpsalā. Plānotais dalībnieku skaits - 10 000.

A.Ābele skaidro, ka jau ir sazinājusies ar Rēzekni, ka viņi ir gatavi skriet šo skrējienu savā reģionā,
jāinformē pārējie reģioni un tad fināls tiks organizēts Rīgā, lai tiktu ietverti gan reģioni, gan cilvēku
skaits dalībai.
U.Bisenieks iesaka izveidot auto-foto orientēšanos, kuras struktūru var izmantot visas Latvijas
augstskolas. Iesaka, ka 2 nedēļu laikā LASS Valde iesūta dažādas idejas un jaunākās, netradicionālākās
tiks pieteiktas konkursam.
Lēmums: Jāizveido strukturētas aktivitātes, kur galvenie kritēriji ir cilvēku skaita palielināšana un
dažādu reģionu iesaiste.

2. SELL spēļu jautājumi.
Svarīgākais SELL spēļu 2021 jautājums ir šo spēļu datums un vieta. Jūlija sākumā LASS Valdei tiks
nosūtīti SELL spēļu medaļu paraugu dizaini ieteikumiem un labojumiem.
A.Ābele – ja vēlamies organizēt Rīgā, tad 7.-9.maijs vai arī maija 2 vai 3 nedēļa citā Latvijas pilsētā.
Valmierā būs jau vaļā Daliņa stadions, bet rīdzinieku nakšņošana būs problemātiska, savukārt Jelgavā
organizētās sacensības būs sadalītas.
LASS Valde vienbalsīgi balso organizēt SELL GAMES 2021 Rīgā 7.-9.maijā.
Lēmums: SELL GAMES 2021 notiks 2021.gada 7.-9.maijā, Rīgā.
3. 30. Latvijas Universiādes kopvērtējums.
2019./2020.gada sezonas 30.Latvijas Universiādē tika noorganizētas 6 sporta veidi (pludmales
volejbols, spiešana guļus, peldēšana, galda teniss, spēka trīscīņa, badmintons), kā arī 2 čempionāti (šahs,
zole).
Nenotikušās 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.).

30.Latvijas Universiādes kopvērtējums vīriešiem:
Augstskola
RTU
LLU
DU
RSU
LU
TSI
NAA
LSPA
RTA
LJA
REA/SSE Riga
VPK
ViA

Punkti
71.5
71
67
58
43
41.5
39
34
18
12
10
7
6

Vieta
I
II
III
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

30.Latvijas Universiādes kopvērtējums sievietēm:
Augstskola
RTU
LU
LSPA
RSU
LLU
DU
NAA
SEE Riga/ REA
Biznesa vadības koledža
LJA
RĪGAS 1.MED.K.

Punkti
80
73
70
56
53
44
31
10
10
9
7

Vieta
I
II
III
4
5
6
7
8.-9.
8.-9.
10
11

4. Nākamās Latvijas Universiādes un Starptautiskās Studentu sporta nedēļas pasākumu
jautājumi.

-

LASS Valdei jāizskata iespēja:
Starptautisko Studentu sporta dienu organizēt kopā ar Volejbola sacensībām;
Starptautiskās Studentu sporta nedēļas ietvaros organizēt turnīrus ar sacensībās, kuras nenotika
ārkārtas situācijas valstī un COVID-19 dēļ.

5. Jaunā LASS/LUSF logo apstiprināšana.
Vairāku nedēļu garumā tika veidots jaunais LASS/LUSF logo, ņemot vērā LASS valdes locekļu
dažādos ieteikumus. Apkopojot visus šos ieteikumus tika izveidots vēl viens logo.
LASS Valde vienbalsīgi balso PAR jauno LASS/LUSF logo apstiprināšanu.
Lēmums: LASS Valdes sēdē tiek apstiprināts jaunais LASS logo (skatīt 1.pielikumu).

6. IZM apstiprinājis SELL 2021 un Pasaules Ziemas Universiādei lūgto finansējumu.
SELL 2021 spēlēm ir uzsākta reģistrācijas platforma, kur tiks lūgta arī palīdzība izmēģinājumiem,
lai tiktu pārbaudīta sistēma.
Pasaules Universiādē Lucernā iemaksāta 5 000 EUR komandu izlozes maksa, kas garantē Latvijas
hokeja komandas dalību šajā Universiādē.
7. Pasaules Universiādes pieteikumu jautājumi un aktualitātes Pasaules un Eiropas studentu
sportā.
Pagaidām, visas Pasaules un Eiropas studentu sacensības un pasākumi ir atcelti klātienē līdz
oktobrim.
ATCELTIE FISU 2020. gada pasaule Universitāšu čempionāti:
- Regbijs no 17. līdz 19. septembrim La Platā (ARG)
- Sporta kāpšana no 17. līdz 20. septembrim Turīnā (ITA)
- Karsējmeitenes no 24. līdz 26. septembrim Wonju (KOR)
- Ūdensslēpju & Wakeboara no 24. līdz 27. septembrim Dnipro (UKR)
- Bokss no 10. līdz 15. oktobrim Katovicē (POL)
-

-

Brīvprātīgo līderu akadēmija – atcelta klātienē un pārcelta online divās sesijās – 1.sesija (22. vai
23. jūnija) sesija (2,5 stundas), kurās iekļautas 2 galvenās tēmas: ievads FISU un Studentu
vēstnieku programmā. Formāts: attālinātās sesijas ar prezentācijām, grupu darbi un jautājumi/
atbildes. Abās dienās ir vienāds saturs un katrs izvēlās sev pieejamāko. 2.sesija (4.-6.
Septembris) (3 dienas), kas ietvers izglītības un kultūras daļas ar visiem runātājiem, tēmām un
formātiem. Pēc šī 3 dienu intensīvā kursa pabeigšanas dalībniekiem tiks piešķirts Studentu
vēstnieka statuss uz 2 gadiem.
HoD meeting 2020.gada 7.-12.Septembris, Lucernā, Šveicē.
EUSA Ģenerālā Asambleja 2020.gada 8.-11.oktobris Erevānā, Armēnijā.
5.Eiropas universitāšu spēles Belgradā 2020. gadā ir pieņēmušas lēmumu atlikt spēles, ņemot
vērā COVID-19 uzliesmojuma sekas, pārceļot tās uz 2021.gada 14.-27.jūliju.

Pasaules Universiādē Lucernā notiks Zinātniskā konference, kur piedalīsies LSPA Studente,
prezentējot savu bakalaura darbu.

1.pielikums

