
 

 

 

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA  

(Reģ. Nr. 40008022275)  

Valdes sēdes protokols Nr. 7  

Rīgā,                                                                                               2019. gada 7.novembrī 

Brīvības gatve 333              plkst. 13:30 -  15:00 

 

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

(LSPA), Aivars Vīnbergs (RSU), S.Sveile (RTU), Ilvis Ābeļkalns (LU), Egons Lavendelis 

(RTU), Uģis Bisenieks (LU). 
 

LASS valdes sēdē nepiedalās: Česlavs Mateikovičs (LLU). 

Sēdes vadītājs: A. Ābele 

Protokolē: K.Seņkāne 

 

Valdes sēdes darba kārtība:  

1. SELL spēles 2020; 

2. LSFP un LASS organizētais seminārs; 

3. Pasaules Vasaras un Ziemas Universiādes studentu tikšanās pasākuma organizēšanas iespējas 

un priekšlikumi; 

4.Dažādi.  

 

 

1. punkts – SELL spēles 2020: Somijas SELL spēles vēl nav izsludinājušas pieteikšanos un 

nav informējusi augstskolas.  

2021.gada SELL spēlēs Latvijā, jāizlemj, kādus sporta veidus piedāvāsim.  

 

Ierosinājums: Parunāt par akreditācijas sistēmu Turīnā, kur notiks arī SELL forums.  

 

Lēmums: Izteikt ideju visām četrām dalībvalstīm izveidot vienu akreditācijas sistēmu.  

 

 

2. punkts – LSFP un LASS organizētais seminārs: 

Seminārā paredzētās tēmas: 

1. Olimpiskie principi sportā (lektore – Antra Gulbe); 

2. Pirmsstarta rutīna – Par un Pret (lektore – Agita Ābele); 

3. Pamatvingrinājumi apakšējās ekstremitātes traumu prevencija (lektore – Evita Bole)  

 

LSFP izteica īpašu noteikumu, ka uz nākošajiem semināriem varēs piedalīties tikai tie lektori, kas 

ir pieteikti.  

Ierosinājums: Izteikt savus piedāvājumus par nākošajiem lektoriem 

 

 

 

 

 

 



3. punkts – Pasaules Vasaras un Ziemas Universiādes studentu tikšanās 
pasākuma organizēšanas iespējas un priekšlikumi: 

 

Ierosinājums:  

Organizēt Rocken Bean caffe kopīgu pasākumu, kur būs kafijas demonstrēšanas meistarklases. 

Aicināt trenerus, organizatorus, valdes locekļi, Latvijas Universiādes galvenos tiesnešus un citus, 

kas palīdzējuši LASS darbībā.  

Lēmums: Organizēt pasākumu 16. vai 17.decembrī. Un katram Valdes dalībniekam 

atsūtīt nedēļas laikā tos dalībniekus, kurus uzskata par nepieciešamiem būt šajā 

pasākumā. 

 

4.  punkts – Dažādi: 

- LASS ir pieņemts Nord+ projektā, kur pirmajā tikšanās reizē – 25.novembrī būs jāizlemj 

par tēmām ar kurām vēlamies dalīties ar citām valstīm dažādos semināros. Un vai Latvija 

piedāvās arī kādu lekciju ar ko uzstāsies seminārā – par kādām tēmām mēs varam runāt.  

- Basketbols 3x3 – vai pavasarī organizēsim?  Ir jāatrod persona, kas organizes 3x3 

sacensības.  

 

Ierosinājums: Publicēt Latvijas Universiādes kalendāru ar jau zināmajām sacensībām.  

 


