
 

 

 

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA  

(Reģ. Nr. 40008022275)  

Valdes sēdes protokols Nr. 1  

Rīgā,                                                                                               2020. gada 14.janvārī 

Brīvības gatve 333              plkst. 12:00 līdz 13:30 

 

LASS valdes sēdē piedalās: Inguna Minusa (RSU), Agita Ābele (LSPA),  Sergejs 

Saulīte (LSPA), Aivars Vīnbergs (RSU), S.Sveile (RTU), Uģis Bisenieks (LU), Česlavs 

Mateikovičs (LLU). 
 

LASS valdes sēdē nepiedalās: Egons Lavendelis (RTU), Uģis Bisenieks (LU) 

Sēdes vadītājs: A. Ābele 

Protokolē: K.Seņkāne 

 

Valdes sēdes darba kārtība:  

1. punkts - Apstiprināt 30.Latvijas Universiādes notikušo sacensību rezultātus:  

Spēka trīscīņa 21.decembris. 

Ir jāizņem pāris sporta veidi ārā un jāpieņem lēmumi par naudām. Vajadzētu palielināt tiesnešu 

naudas – ģ.sekretāram un galvenajam tiesnesim.  

Slēpošana – Organizēt sacensības Rīgā, jo tad būs vairāk dalībnieku – izveidot intervāla variantu 

29.02. – 06.03.  

Florbols – Kocēnos, 01.05.  

Svarbumbu celšana – uzjautāt RTU par organizēšanu (Voldemārs) vai LSPA (E.Getmančuks). 

Badmintons – paliek. 

Džudo – paliek. 

Futbols 7x7 – paliek. 

Brīvā cīņa – nebūs. 

Bokss – notiek. 

Kikbokss – notiek. (finansējums tikai medaļās)  

Estētiskā medaļa – apmaksāt tikai medaļas. 

Frisbijs – atceļam.  

Orientēšanās – Uzzvanīt Magnētam un uzjautāt par sacensību apvienošanu. 

Volejbols – Siev. 17.-19.aprīlī (RSU, Rīgā)  

Vieglatlētika – Kuros datumos? 

Basketbols – visus basketbola interesentus sasaukt kopā un izlemt kopēju datumu, algas atstājam 

tās pašas. 

Latvijas XXX Universiādes noslēgums – Katram jāpadomā, kur varētu organizēt. 

Airēšana – Ja kopā ar Latvijas Čempionātu, tad varam organizēt studentu čempionātu, iedodot 

medaļas.  

Pludmales volejbols – paaugstināt izmaksas +300,00 , organizēt atklāšanu. 

Regbijs – atceļam. 

Šahs – paliek. 

Spiešana guļus – paliek. 

Taekvando – atceļam. 

Zoles čempionāts – paliek. 

Peldēšana – paliek. 

Galda teniss – paliek. 

Spēka trīscīņa – paliek. 



 

 

Kopvērtējuma tabulu varbūt sadalīt divās daļās vai arī piemērot citādākus kritērijus.  

 

Lēmums -  Netiks organizētas airēšanas sacensības uz rower koncepta trenažiera. Turpmāk 

šajā Latvijas Universiādē palielināt galvenajam tiesnesim un sekretāram algu – 45,00 EUR 

dienā. Galvenajam tiesnesim nozīmēt vēl vienu dienu pirms.   

 

 

2. Latvijas SELL spēļu ideju apkopošana prezentēšanai Somijā. 

 

Ir jāizveido flajeri, prezentācija, jāsagatavojoas prezentēšanai mūsu SELL 2021.gada spēlēm. 

 

Latvijā varētu organizēt šādus sporta veidus: Vieglatlētika, basketbols, volejbols, p.volejbols, 

futbols 7x7, peldēšana, galda teniss, džudo, florbols, powerliftings, florbols, badmintons, 3x3 

basketbols.  

Uz jautājuma – orientēšanās.  

 

Ierosinājums: LASS sagatavos mazu uzmetumu un izsūtīs LASS valdei. SELL dalībvalstīm 

– 25,00 EUR, pārējiem – 30,00 EUR. 

 

Lēmums: Latvijas SELL spēles 21.-23.05.2021. – sazināties ar Aigaru Nordi par Rimi 

Rīgas maratona datumiem 2021.gadā. 

 

 


