
 

 

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA 

(Reģ. Nr. 40008022275) 

Valdes sēdes protokols Nr. 4 

Rīgā,                                                                                               2017. gada 6.jūnijā 

Brīvības gatve 333       plkst. 10:00 - 12:00  

 

LASS valdes sēdē piedalās: Aivars Vīnbergs (RSU), Inguna Minusa (RSU), Ilvis 

Ābeļkalns (LU), Viktors Bonders (RTU), Uģis Bisenieks (LU), Agita Ābele (LSPA). 

 

LASS valdes sēdē nepiedalās: S.Vilistere (RTU), Māris Lindenbaums (LLU), Sergejs 

Saulīte (LSPA). 

 

Sēdes vadītājs: A. Ābele 

Protokolē: K.Karasniece 

 

Darba kārtība: 

1. XXXIII SELL Studentu sporta spēles - atskaite, organizatoriskie ieteikumi nākamajām 

SELL spēlēm. 

2. Latvijas XXVII Universiādes noslēguma pasākums - vieta un laiks? Aicinām padomāt 

par iespējamajiem variantiem.  

3. XXIX Pasaules Vasaras Universiāde - reģistrēšanās kārtība, aktuālie jautājumi. 

3.1. Rīgas domes atbalsts XXIX Pasaules Vasaras Universiādei 

3.2. Svarīgākie termiņi - individuālā reģistrācija līdz 22.jūnijam. 

3.3. Komandas mediķu pieteikums līdz 15.jūnijam. 

3.4. Preses konference. 

4. Eiropas studentu čempionāti 2017 - dalībnieki. 

5. Dažādi.  

 

1. punkts - XXXIII SELL Studentu sporta spēles 

Ieteikumi nākamajām SELL spēlēm. K.Karašniece nosauc organizatoru iesūtītos ieteikumus:  

• Neieviest limitus dalībai SELL spēlēs, jo 3.solī daudzu atsaka; 

• Katram sporta veidam pieslēgt vismaz 1 brīvprātīgo; 

• Pludmales volejbolā un pārējos pāra sporta veidos likt atzīmēt ar kādu pāri spēlēs; 

• Saglabāt pusdienu pievešanu; 

• Apbalvošanai piesaistīt LASS vai LSFP pārstāvjus. 

 

Organizatoriskie ieteikumi: 

• Nomainīt reģistrēšanās sistēmu. Šo vairs neizmantot. 
• Sistēmā prasīt visu informāciju, ieskaitot – iebraukšanas un izbraukšanas datumus, 

transportu, krekla izmēru; 

• Saglabāt OSC kā akreditācijas centra vietu. Galvenais, lai Akreditācijas centram ir 

atsevišķa telpa; 

• Sistēmā likt atzīmēt arī ēdienreizes; 

• Sistēma, kurā ievadot dalībnieku, delegācijas vadītājs redz visu savu savadīto informāciju.  

• Atstāt transporta sistēmu - var braukt ar akreditācijas kartēm bez maksas.  

 



 

 

Sporta veidi:  

• Saglabāt pludmales volejbolu; 

• Izņemt badmintonu; 

• Izņemt orientēšanos. 

A. Vīnbergs uzsver, ka arī mums būtu jāsūta uz Universiādēm un Pasaules čempionātiem tādi 

sportisti, kas ir atsevišķās sacensības.  

 

2. punkts - Latvijas XXVII Universiādes noslēguma pasākums un SELL Spēļu noslēguma 

pasākums:  

A.Ābele lūdz izvirzīt idejas: 

1. V.Bonders - pasniegt rektoru padomes sēdē, lūdzot 30 - 40 min pēc sēdes. 

2. A. Ābele - idejas par atvērto pasākumu LIDO vai klubā “Četros baltos kreklos”. 

 

Valdei 3 dienu laikā jāatsūta idejas. Lūdzu atsūtīt nominācijas, kam vajadzētu kaut ko pasniegt, 

kam vajadzētu pateikt paldies.  

 

 Pasākums - organizatoriem, XXXIII SELL spēļu organizatoriem un brīvprātīgajiem. Cilvēku 

apjoms 30 - 40 cilvēki.  

Valde nolemj par datumu - 15.jūnijs plkst. 19:00. 

 

3. punkts - XXIX Pasaules Vasaras Universiāde 

3.1. Rīgas domes atbalsts XXIX Pasaules Vasaras Universiādei 

K.Karašniece informē, ka 31.maijā norisinājās RD sapulce par RD finansiālā atbalsta 

izskatīšanu Taipei sportistiem. RD lūdza atsūtīt papildinātu informāciju par sieviešu 

volejbola un vīriešu basketbola komandu, norādot informāciju par pamatkomandām, 

kurās sportists spēlē un sportista deklarēto dzīvesvietu.  

 

RD atzinums pēc 31.maija sēdes:  

„Kārtība, kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts Rīgas pilsētas sportistiem dalībai 

Pasaules un Eiropas čempionātos”  vērtēšanas komisija  2017. gada 31. 05. sēdē izskatīja 

Latvijas Augstskolu sporta savienības (turpmāk – LASS) 2017. gada 05.aprīļa iesniegumu 

par finansiālu atbalstu studentu dalībai XXIX Pasaules vasaras Universiādē Taipejā 

(turpmāk – Universiādē) 19.-30.08.2017. un pieņēma šādu lēmumu: 

Sniegt finansiālu atbalstu vieglatlētiem: Albertam Blajam, Santai Matulei, Anetei 

Kociņai, galda tenisistam Leonīdam Maslovam, paukotājam Edmundam Lūkasam 

Teterim, volejbolistiem: Vladimiram Visockim, Hermanim Egleskalnam, 

Aleksandram Avdejevam dalībai XXIX Pasaules Vasaras Universiādē 2017.gada 

19.augusta līdz 30.augustam Taipejā EUR 650.00 (seši simti piecdesmi euro 00 centi) 

katram ceļa izdevumu segšanai saskaņā ar iesniegumu. Kopējā piešķirtā summa  8 x EUR 

650,00 = EUR 5200.00 (Pieci tūkstoši divi simti euro). 

 

3.2. Svarīgākie termiņi 

K.Karašniece informē par tuvākajiem termiņiem: 

• 22.jūnijs - individuālās informācijas iesūtīšana par katru atlētu un oficiālo pārstāvi.  

• 15.jūnijs - komandas ārstu dokumentācijas iesūtīšana.  

 

3.3. Prese konference 

Izbraukšana uz Universiādi ir 10.augusts.  

Konferences datumi - 9.08. vai 10.08. augusts ap plkst. 13:00.  

 

4. punkts - Eiropas studentu čempionāti 2017 

K.Karašniece informē, ka šogad Eiropas studentu čempionātā Latvijas studenti startēs 

airēšanā - 5 sportisti.  



 

5. punkts - dažādi: 

  5.1. Finansējums, vēstule no LNSP 

A. Ābele lūdz valdes locekļus precizēt vēstuli LNSP sēdei. Vēstuli ar pielikumiem skatīt 

Pielikumā nr. 1.  

 

5.2. Dalībnieku krekli - tos pašus, kas pagājušajā gadā.  

 

 

 

Nākamā LASS valdes sēde tiek sasaukta - 

 

 

Sēdes vadītājs:                                                                                           A. Ābele 

Protokolēja:                                                                                               K. Karašniece 

  



Pielikums Nr. 1  

Tāmes projekts dalībai XXIX Pasaules vasaras universiādē 

 

 


