LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA
(Reģ. Nr. 40008022275)
Valdes sēdes protokols Nr. 4
2020.gada 14.aprīlī
11:10-12:00
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).
Valdes sēdē nepiedalās: Egons Lavendelis (RTU).
Sēdes vadītājs: A. Ābele
Protokolē: K.Seņkāne
Valdes sēdes darba kārtība:
1. Lēmums par LASS Latvijas Universiādes secensību norisi.
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.).
Piedāvātie varianti:
1.variants. – Turpināt organizēt 30.Latvijas Universiādes sacensības pēc Valsts ārkārtas situācijas
beigām.
2.variants. – Iespēja integrēt 30.Latvijas Universiādes sacensību sezonu līdz novembra beigām.
3.variants. – Atcelt 30.Latvijas Universiādes sacensības, neizvērtējot kopvērtējumu.

S.Sveile ierosina tagad nepieņemt lēmumus, bet gan pēc valsts ārkārtas situācijas beigām. I.Ābeļkalns
uzskata, ka nav zināms, vai 15.maijā visi ierobežojumi atceļas. Turklāt, treniņu process sportistiem īsti
pa šo laiku nav noticis. Jūnijā sāksies sesija, tāpēc Ilvis Ābeļkalns uzskata, ka jūnijā sacensības nevajag
organizēt. Č.Mateikovičs piekrīt S.Sveiles ierosinājumam – ja būs iespēja, tad jācenšas noorganizēt visas
sacensības līdz jūnija beigām. Savukārt, ja ārkārtas situācija tiks pagarināta valstī un/vai neatcels
vairums pulcēšanās ierobežojumus, tad viss ir jāatceļ. Arī S.Saulīte ir pret 30.Latvijas Universiādes
pārcelšanu līdz novembrim. U.Bisenieks par 3x3 basketbolu un čempionātiem vispārīgi – jāskatās no
situācijas. Ja būs iespējamība, tad organizēsim čempionātus.
Lēmums: Informējam visu organizatorus, ka plānojam līdz 1.jūlijam organizēt Latvijas 30.Universiādes
sacensības, ja tas tiks atļauts un netiks lemts par valsts ārkārtas situācijas pagarinājumu.
2. Gatavošanās SELL spēlēm 2021.
A.Ābele skaidro, ka IZM tika nosūtīta vēstule par to, ka somi ir atteikušies organizēt SELL spēles 2021,
tāpēc LASS ir jāuzņemas organizēt šīs sporta spēles (kā nākošajai organizatoru valstij). Tāpēc,
pamazām, ir jāsāk pārdomāt organizatoriskie jautājumi un vēlamā darbība SELL spēlēs.
Atbildīgo/pienākumu sadalīšana:
• Brīvprātīgo piesaiste,
• Ēdināšanas pakalpojumi,
• Telpu īre,
• Akreditācijas sistēma - atbildīgais - Jānis Nicmanis,
• Sponsoru piesaiste,
• Mediji – atbildīgias – Harijs Ortveins.
• Videomontāžas – atbildīgais – Mārtiņš Gūža.
Ieteikums: I.Minusa ierosina priekšlikumu aizdomāties par atteikšanos organizēt SELL spēles 2021, jo
šajā gadā notiks arī Pasaules Universiādes un organizēt šīs SELL spēles 2022 gadā. Tomēr, I.Ābeļkalns,
S.Sveile, Č.Mateikovičs un A.Ābele pamato, ka nebūtu prātīgi atcelt SELL spēles 2 gadus pēc kārtas, jo
tad šīs spēles var pazaudēt atpazīstamību.
Jāpieņem lēmums organizēt Jelgavā vai Rīgā un kurā datumā. Valde lemj, ka maija beigās nevajadzētu
organizēt, jo būs sākusies sesija.
Lēmums: Jāgaida informācija no IIHF un tad jāpieņem lēmums par SELL 2021 datumiem un vietu.
3. Kritēriju apstiprināšana iesniegšanai IZM Sporta departamentam.
Tika izskatīti un apstiprināti izveidotie un apvienotie IZM kritērijus sporta jomā pie augstskolu
akreditācijas.
Ieteikums: U.Bisenieks un I.Ābeļkalns uzsver, ka Studentu pašpārvaldes finanšu izmantošanas likumā
ir jāievieto arī vārds “sports”, citādāk studenti īsti nesaprot, ka kultūra iekļauj arī sporta aktivitātes.
Lēmums: 2 dienu laikā LU izstrādā teikumu pie finansējuma par studentu pašpārvaldes darbību. Ar balsu
vairākumu tiek pieņemti kritēriji iesniegšanai IZM.
4. Dažādi.
Gatavošanās 30.Pasaules Ziemas Universiādei Lucernē, Šveicē (21.-31.01.2021.).
Karodziņu pasūtīšana, karoga pasūtīšana, u.tml., Pasūtītie T-krekli Latvijas 30.Universiādei/ Pasaules
Universiādēm, Medaļas, kausi Latvijas 30.Universiādei.

Par LASS logo – vēlamies atteikties no Latvijas LASS logo un izveidot kaut ko līdzīgu starptautiskajam
LASS logo.
Lēmums: Nākošo LASS valdes sēdi organizēt uzreiz nākošajā dienā pēc tam, kad zināms, kas notiks pēc
12.maija vai ne vēlāk par 13.maiju.

