LATVIJAS AUGSTSKOLU

SPORTA SAVIENĪBA

(Reģ. Nr. 40008022275)
Valdes sēdes protokols Nr. 4
Rīgā,
Brīvības gatve 333

2018. gada 22.maijs
plkst. 10:00 - 11:30

LASS valdes sēdē piedalās: Ilvis Ābeļkalns (LU), Agita Ābele (LSPA), Egons Lavendelis
(RTU), Inguna Minusa (RSU), Aivars Vīnbergs (RSU) un S.Vilistere (RTU).
LASS valdes sēdē nepiedalās: Māris Lindenbaums (LLU), Uģis Bisenieks (LU), Sergejs
Saulīte (LSPA).
Sēdes vadītājs: A. Ābele
Protokolē: K.Karašniece
Valdes sēdes darba kārtība:
1. 34.SELL Studentu sporta spēles - atsauksmes, rezultāti.
2. Latvijas 28.Universiādes noslēguma pasākums.
3. Latvijas 29.Universiādes basketbola turnīrs.
4. LASS treneru semināru „Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta kompetenču
pilnveide”.
5. FISU Forums 6 - 10.augusts Krasnojarska, Krievija
6. 2019.gada Pasaules Universiādes.
7. Dažādi
1.punkts - 34.SELL Studentu sporta spēles - atsauksmes, rezultāti.
Valdes locekļi uzsver, ka bija mazs dalībnieku skaits. Basketbolā bija tikai 8 komandas. Cīņā
kategorijās bija pat pa 1 cilvēkam.
RSU uzsver, ka bija slikta komunikācija. Uz e-pastiem neatbildēja. Laika grafiki bija neprecīzi.
RSU gandrīz nokavēja basketbola spēli, jo grafikā bija rakstīts plkst. 11:00, bet spēle bija 10:00.
Florbolā bija tikai 1 sieviešu komanda. Organizatori nereaģēja un pirms tam nesamazināja
dalībnieku skaitu sporta veidos, kuros tas bija nepieciešams.
A.Vīnbergs uzsver, ka ir jāpārplāno izlozes un grupu sadalījums. Nedrīkst lozēt uz nejaušības
principu. Ir jāņem vērā iepriekšējo gadu rezultāti, lai nav tā, ka vienā grupā spēlē 3 spēcīgākās
komandas.
A.Ābele informē, ka SELL valstu sapulcē tika runāts par gadu ierobežojumu. EUSA spēlēs var
piedalīties līdz 30 gadu vecumam. Iespējams, ka mums ar vajadzētu samazināt. Jautājums palika
atvērts. LASS valdes locekļi atdzīst, ka nevajadzētu šādus ierobežojumus uzlikt. Šajās spēlēs
būtu jāļauj piedalīties visiem, jo šīs ir vienas no retajām spēlēm, kur var piedalīties visi.
SELL valstu sapulcē tika nolemts, ka katrās SELL spēlēs ir jāveic vismaz 1 dopinga pārbaude.

2. punkts - Latvijas 28.Universiādes noslēguma pasākums.
Tiks organizēts 6.jūnijā ARKOLAT virtuves studijā. Ierašanās no plkst. 17:30. Svinīgais sākums
plkst. 18:00.
Programmā: Latvijas 28.Universiādes uzvarētāju apbalvošana, nomināciju pasniegšana.
3.punkts - Latvijas 29.Universiādes basketbola turnīrs.
Lēmums: Uz nākamo Universiādi veikt izmaiņas Latvijas Universiādes galvenajos noteikumos
punktā par Latvijas universiādes kopvērtējuma sporta veidiem.
Basketbolu organizēs Septembrī. Datums tiks noteikts nākamajā valdes sēdē. LASS sagatavos
vēstuli un nosūtīs Latvijas Basketbola savienībai ar lūgumu atsūtīt datumus, kad sāksies dažādu
līgu spēles nākamajā semestrī.
4. punkts - LASS treneru semināru „Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta
kompetenču pilnveide”.
Norise: Seminārs tiek organizēts Latvijas Universitātē - Medicīnas fakultātes Anatomijas un
histoloģijas katedrā (O.Vācieša iela 4). Semināra sākums 2018.gada 14.jūnijā plkst. 10:00
(Reģistrēšanās no 9:30 - 10:00).
Semināra saturs un tēmas: Lekcijas un interaktīvās nodarbības - Balsta un kustību aparāta
funkcionālā
anatomija.
Savainojumu
novēršana
un
kustību
kvalitātes
monitorēšana. Psiholoģiskās prasmes miega traucējumu pārvarēšanai pirms sacensībām.
5. punkts - FISU Forums 6 - 10.augusts Krasnojarska, Krievija
A. Ābele jautā, vai kāds vēlas pārstāvēt LASS FISU Forumā. Valdes locekļi informē, ka nevēlas
šoreiz piedalīties šajā Forumā.
6. punkts - 2019.gada Pasaules Universiādes.
Pasaules Ziemas Universiādei pieteikšanās tiek organizēta līdz 25.07.2018.
Pasaules Vasaras Universiādei depozīts komandām būs jāiemaksā decembrī. Ir jāsāk ieplānot
budžetos.
7. punkts - Dažādi
7.1. punkts: Datu aizsardzības likums - foto atspoguļošana.
A.Ābele lūdz RTU juristu palīdzību sagatavot nolikuma papildinājumu Universiādes
galvenajiem noteikumiem.
8.punkts
Nākamā LASS valdes sēde. 20.jūnijs vai 21.jūnijs rīta puse. Valdes locekļiem tiks izsūtīta
aptaujas vēstule.

Sēdes vadītājs:

A. Ābele

Protokolēja:

K. Karašniece

