LATVIJAS AUGSTSKOLU

SPORTA SAVIENĪBA

(Reģ. Nr. 40008022275)
Valdes sēdes protokols Nr. 1
Rīgā,
Brīvības gatve 333

2018. gada 30.janvāris
plkst. 11:00 - 13:00

LASS valdes sēdē piedalās: Inguna Minusa (RSU), Ilvis Ābeļkalns (LU), Uģis Bisenieks
(LU), Sergejs Saulīte (LSPA), Agita Ābele (LSPA) un S.Vilistere (RTU).
LASS valdes sēdē nepiedalās: Māris Lindenbaums (LLU), Egons Lavendelis (RTU),
Aivars Vīnbergs (RSU).
Sēdes vadītājs: A. Ābele
Protokolē: K.Karasniece
Darba kārtība:
1. Tuvākās Latvijas 28.Universiādes sacensības un citas studentu sacensības
2. Basketbola Universiādes sacensības Latvijas 28.Universiādē un Latvijas
29.Universiādē
3. Delegāciju vadītāju sanāksme Krasnojarskā (10. - 13.Oktobris (Ierašanās 9.oktobrī,
izlidošana 14.oktobrī.))
4. 34.SELL studentu sporta spēles
5. LASS semināra pieteikums
6. Valsts finansējuma pieteikuma projekta apstiprināšana 2018.gadam.
7. Dažādi
1. punkts - Tuvākās Latvijas 28.Universiādes sacensības un citas studentu sacensības.
Agita Ābele informē par tuvākajām studentu sacensībām.
Latvijas 28.Universiāde:
• Telpu futbols (pieteikšanās līdz 30.01.2018. Sacensību pieteikums pieejams
šeit: http://studentusports.lv/204/Nolikums/): 05.02. - 25.03.2018.
• Svarbumbu celšana (pieteikšanās līdz 02.03.2018 plkst. 15:00) 10.03.2018. Rīgas Tehniskās universitātes sporta centra trenažieru zāle (Meža
ielā 1A, Rīga)
• Slēpošana - sekojam līdzi informācijai un laika apstākļiem. Sacensības šobrīd tiek
plānotas marta sākumā.
*Atsevišķām sacensībām lūdzam nosūtīt pieteikumus atbilstoši nolikumam vai klāt
pievienotajam pieteikumam.
Citas studentu sacensības:
• Studentu čempionāts iekštelpu airēšanā (pieteikšanās līdz 25.02.2018. Vairāk
informācijas
šeit: http://studentusports.lv/217/Iekstelpu-airesana-2018/ ):
03.03.2018., RSU Sporta bāzē (Cigoriņu ielā 3).

•

NAA rektoru kauss virves vilkšanā (pieteikšanās līdz 10.02.2018. Vairāk
informācijas
šeit: http://studentusports.lv/218/NAA-rektoru-kauss-virvesvilksana-2018/): 23.02.2018. NBS SK sporta zāle (Krustabaznīcas iela 9)

Slēpošana - S.Vīlistere lūdz ievietot vismaz slēpošanas nolikumu ar caurumu nolikumā.
A.Ābele lūdz S.Saulītem, lai K.Ciekurs publicē un atsūta nolikumu.
Telpu futbols - I.Ābeļkalns atgādina, ka ISMA un TSI ir bijušas problēmas ar ISIC vai
studentu apliecībām. Ir zināms, ka ir bijuši spēlētāji, kas nav bijuši studenti.
A.Ābele ierosina, ka valdes locekļi varētu ik pa laikam aizbraukt un šīs spēles apskatās.
Svarbumbu celšana - S.Vīlistere informē, ka viss ir kārtībā. S.Pastare ir pieredzējusi
organizatori. S.Vīlistere lūdz, lai LASS aizsūta pa punktiem, kas ir jādara, lai S.Pastarei ir
jāizdara.
Studentu čempionāts iekštelpu airēšanā - I.Minusa informē, ka viss notiek un RSU ir gatavi
doties arī uz čempionātu Tallinā. Komandas būs no LSPA, RTU, RSU un NAA. Tās ir
zināmās augstskolas, kas ir uzrunājuši.
2. punkts - Basketbola Universiādes sacensības Latvijas 28.Universiādē un Latvijas
29.Universiādē
Pēc kalendāra ir pieejami brīvi sekojoši datumi 27. - 29.Aprīlis vai 4. - 6.maijs. Pēc tam nākamajā
nedēļā ir volejbols un vieglatlētika, pēc tam 34.SELL student sporta spēles.
I.Minusa informē, ka būs grūti maija brīvdienās studentu savākt uz turnīru. A.Ābele saka, ka 4. 6.maijs varētu būt īstais datums, jo varētu būt brīvs.
U.Bisenieks jautā vai LBL ar ir brīvs šajos datumos. Ja augstskola būs izslēgšanas spēlēs, tad
prioritāte būs LBL spēles. Šobrīd ir izlikta tikai 1.kārta.
A.Ābele lūdz augstskolām uzrakstīt un uzjautāt savus kalendārus, vismaz provizoriski un līdz
6.februārim A. Ābele lūdz izrunāties ar treneriem un informēt, kad augstskolām būtu viss labāk
izspēlēt basketbola turnīru.
U.Bisenieks informē, ka labāk izskatās 4. - 6.maijs.
Lēmums: A.Ābele lūdz līdz 6.februārim augstskolām atsūtīt sev vēlamos basketbola datumus.
3. punkts - Delegāciju vadītāju sanāksme Krasnojarskā (10. - 13.Oktobris)
Ierašanās 9.oktobrī, izlidošana 14.oktobrī. Uzturēšanās maksā ir ap 300 Eur + ceļa izdevumi.
Jāpiesaka 2 nedēļu laikā.
4. punkts - 34.SELL studentu sporta spēles:
Norisināsies no 18. - 20.maijam Igaunijas studentu pilsētā Tartu. Sacensības norisināsies 12
dažādos sporta veidos: Vieglatlētika, Badmintons, Basketbols, Šahs, Florbols, Džudo, Mini
futbols, Spēka trīscīņa, Peldēšana, Galda teniss, Volejbols un Cīņa (Brīvā cīņa un Grieķu Romiešu cīņa). Dalībai šajās spēlēs nav vecuma ierobežojumu un tām var pieteikties ikviens
students un 2017.gada absolvents.
Reģistrēšanās:
• STEP 1 - augstskolu pieteikums līdz 18.02.2018. Ir jau atvērta.
• STEP 2 - dalībnieku skaita pieteikums un 50% dalības maksas apmaksa līdz
18.03.2018.
• STEP 3 - dalībnieku individuālā reģistrācija un dalības maksas pilna apmaksa līdz
18.04.2018.

Reģistrāciju šīm sacensībām veic augstskola - sporta klubs vai atbildīgā persona.
Dalības maksas:
• Reģistrējoties pirms 18. Aprīļa dalības maksa ir 30 Eur / cilvēks / diena
• Reģistrējoties pēc 18. Aprīļa dalības maksa ir 40 Eur / cilvēks / diena
• Ja dalībnieks startē vairākos sporta veidos, tad par katru nākamo sporta veidu
dalības maksa ir 10 Eur
S.Vīlistere informē, ka ir kāpušas cenas. Iepriekšējo 25 Eur vietā ir 30 Eur dienā.
U.Bisenieks jautā, kā tik nobalsots par to, ka Latvijai un Lietuvai ir visu laiku jāorganizē SELL
spēles Universiādes gadā. A.Ābele informē, ka netika nekas pieņemts, jo 2 valstis ir par to, ka
jāmaina un 2 valstis par to, ka jāatstāj šis formāts.
5. punkts - LASS semināra pieteikums
A.Ābele informē, ka pieteikums ir sagatavots. Ja ir vēl kādam kās lektors, lūdzam šīs dienas
laikā to atstūtīt, jo semināra pieteikums jānodod rīt. Ja ir kas sūtāms, tad atsūtam tēmu un
lektora izglītību apliecinošu dokumentu.
6. punkts - Valsts finansējuma pieteikuma projekta apstiprināšana 2018.gadam.
A. Ābele lūdz valdes locekļiem apskatīt valsts finansējuma pieteikuma projekta tāmes. Un sniegt
savu komentāru, ja ir kas nesaprotams, vai ir kādi jautājumi.
Lēmums: Valde apstiprina valsts finansējuma pieteikuma projekta tāmes.
7. punkts Dažādi
RD konkurss. A.Ābele informē, ka RD ir norādījusi, ka neviena Rīgas augstskola nav
iesniegusi finanšu pieteikumu. Finansējumu var saņemt klubi, biedrības. LASS nevar startēt,
jo pārstāv visus Latvijas studentus.
Lēmums: A.Ābele informē, ka labprāt iesniegtu RD konkursa labojumus, lai arī augstskolas
var šajā konkursā piedalīties. A.Ābele lūdz līdz 6.martam atsūtīt savas vēlamās izmaiņas,
lai LASS var nodot tālāk RD.
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