
 

 

 

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA  

(Reģ. Nr. 40008022275)  

Valdes sēdes protokols Nr. 2  

Rīgā,                                                                                               2020. gada 24.martā 

Brīvības gatve 333              plkst. 11:00 līdz 11:40 

 

LASS valdes sēdē piedalās: Agita Ābele (LSPA), S.Sveile (RTU), Uģis Bisenieks (LU), 

Česlavs Mateikovičs (LLU), Egons Lavendelis (RTU), Inguna Minusa (RSU), Sergejs 

Saulīte (LSPA), Uģis Bisenieks (LU).  
 

LASS valdes sēdē nepiedalās: Aivars Vīnbergs (RSU). 

 

Sēdes vadītājs: A. Ābele 

Protokolē: K.Seņkāne 

 

Valdes sēdes darba kārtība:  

1.punkts. 30.Latvijas Universiādes sacensību pārcelšana un SELL spēļu 2020 atcelšana; 

Uz doto brīdi tiek pārceltas telpu futbola sacensības līdz ārkārtas situācijas beigām.  

Jāvienojas, kā rīkoties ar Volejbolu sievietēm (17.-19.04.2020) un futbolu 7:7 (26.04.2020.). 

Kā arī ar čempionātiem – Džudo (19.04.2020.), 3x3 Basketbols (25.04.2020.), orientēšanos 

28.04.2020.). 

Ierosinājums: I.Minusa ierosina Volejbolu sievietēm pārcelt uz nenoteiktu datumu, iespējams 

maiju. E.Lavendelis piekrīt, ka jāpagarina, jo 14.aprīlī nekas nebeigsies. S.Sveili komentē, ka 

jādomā pēc 14.aprīļa, jo, iespējas Augstskolās tiks pagarināts mācību gads.  

 

I.Minusa, S.Sveile, S.Saulīte piekrīt, ka 2021.gada pavasarī Somi organizēs SELL spēles un Latvija 

SELL spēles organizēs 2022.gadā.  

Lēmums: Visas sacensības pārceļam līdz ārkārtas situācijas beigām. Uzrakstīt Somu SELL 

spēļu organizatoriem, ka LASS Valde, izskatot Lietuvas un Igaunijas valstu vēstules par 

2020.gada SELL spēļu organizēšanu atbalsta lēmumu, ka 2020.gadā SELL spēles tiks 

atceltas, 2021.gadā tiks organizētas Somijā un 2022.gadā tiks organizētas Latvijā.  

2.punkts. Biedru Konferences organizācija un norise attālināti 26.03.2020. plkst. 13:00; 

LASS biedru konferences norises laiks: Ceturtdien, 2020.gada 26.martā. plkst. 13:00 

(pieslēgšanās linkam no plkst. 12:50). 

LASS biedru konferences norises vieta: attālināti, izmantojot  Skype LASS office grupu, 

links: https://join.skype.com/f80WwbQ8wHSZ   

(1.solis - Join as guest, 2.solis - Ievadiet savu Vārdu, Uzvārdu un iekavās norādiet organizācijas 

saīsinājumu, kuru pārstāvat. Piem., Kitija Seņkāne (LASS)).  

https://join.skype.com/f80WwbQ8wHSZ


!! Skype programmas lejupielāde, Instalācija, reģistrācija vairs nav obligāta. Galvenais, lai 

datoram ir labs internets, austiņas vai skaļruņi, mikrofons un vēlams kamera.  

Lēmums: Organizēt LASS Biedru konferenci  26.03.2020. pulksten 13:00, 

izmantojot  Skype LASS office grupu, links: https://join.skype.com/f80WwbQ8wHSZ . 

3.punkts. Dažādi. 

3.1. studentu sporta kritēriju izstrāde, ko varam piedāvāt IZM uz akreditēšanas procesu.  

Dalība IZM Sporta politikas pamatnostādņu 2021.-2027. izstrādes darba grupā – sadaļā «Pārejas 
posms pēc sporta skolas absolvēšanas līdz augstu sasniegumu sportam. Augstskolu sporta 
attīstība. Duālā karjera sportā». 

Ierosinājums: U.Bisenieks – varam vienoties par kopīgiem kritērijiem, piem., izveidot galvenās trīs 

vadlīnijas, kurās izveidot apakšpunktus. A.Ābele uzsver, ka kritēriji jāpielāgo skaitļos. 
E.Lavendelis uzsver, ka noteikti nevajag definēt ļoti daudzus kritērijus – 3-4 kritēriji, konkrēti, īsi 
un kodoli.  

Trīs galvenie kritēriji varētu būt: Personāls (viens koordinējošais cilvēks, kurš apziņo studentus-
sportistus, aktivē sacensībām u.tml.), infrastruktūra un finanses.  

Lēmums: Sīkāk katrai augstskolai padomāt kritērijus, kur 1.prioritāte – Personāls, 

2.prioritāte – Infrastruktūra, 3.prioritāte – finansiālais aspekts 4.prioritāte - ? Atbildes no 

LASS Valdes locekļiem jāiesniedz līdz 27.03.2020. uz LASS e-pastu studentusports@lspa.lv.  

 

https://www.skype.com/en/get-skype/
https://join.skype.com/f80WwbQ8wHSZ
mailto:studentusports@lspa.lv

