
 

 
LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA 

(Reģ. Nr. 40008022275) 

Valdes sēdes protokols Nr. 2 

 

2021.gada 2.martā 

12:00-13:00 

Valdes sēdē piedalās: Agita Ābele (LSPA), Uģis Bisenieks (LU), Ilvis Ābeļkalns (LU), Česlavs 

Mateikovičs (LLU), Inguna Minusa (RSU), Sergejs Saulīte (LSPA), Aivars Vīnbergs (RSU), 

Egons Lavendelis (RTU).  

Valdes sēdē nepiedalījās: S.Sveile (RTU). 

Sēdes vadītājs: A.Ābele  

Protokolē: K.Seņkāne  

 

LASS Valdes sēdes darba kārtība: 
 
1. FISU Valdes sēde par Chengdu 2021 Vasaras Universiādi.  
Tika aizvadīta FISU Valdes sēde, kurā apsprieda Covid-19 radītos ierobežojumus un 
apgrūtinājumus Universiādes laikā. Respektīvi, būs jāievēro 14 dienu pašizolācija, kuru būs 
jāapmaksā pašiem (70,00 EUR/ dienā) 
Vairums valstu nobalsoja pārcelt šo Universiādi uz 2022.gada 24.augusts - 4.septembris.  
 
 
 
2. Delegāta izvirzīšana LSFP sēdei. 
Kārtējā LSFP biedru kopsapulce notiks  2021. gada 12. martā, plkst. 14.00. 
Kopsapulces delegāta veidlapa, kā arī LSFP prezidenta, valdes un Revīzijas komisijas locekļu 
vēlēšanu kandidātu pieteikums un kandidāta piekrišana, jāiesniedz līdz 2021. gada 9. 
martam (ieskaitot), nosūtot uz LSFP e-pastu: lsfp@lsfp.lv, parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu.    
Informācija par pieslēgšanās kārtību kopsapulcei attālināti tiešsaistes platformā “Zoom’’. 
Lielās izlašu komandas drīkst trenēties, finanses ir pietiekami, bet amatieru sports ir palicis 
ēnā. A.Ābele dod priekšlikumu izvirzīt uz LSFP Valdes lockļa kandidātu A.Ābeli vai jebkuru 
citu no LASS Valdes, uz LSFP priekšsēdētāja kandidātu izvirzīt Eināru Fogeli.  
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3. Ziņa Latvijas federācijām un organizatoriem par Latvijas 31.Universiādes sacensību 
beigu datumu. 
Sakarā ar straujajām temperatūras maiņām, LASS Valde vienbalsīgi izlemj atcelt Individuālos 
treniņu testus ar eksperta vērtējumu distanču slēpošanā. 
Vairākas federācijas izrāda interesi par 31.Latvijas Universiādes plānoto sacensību 
pārcelšanas beigu datumu. 
I.Ābeļkalns ierosina beigu datumu 31.Latvijas Universiādei izvirzīt jūnija pirmo nedēļu.  
A.Ābele ierosina apstiprināt kā Universiādes beigu datumu, lai varam to paziņot federācijām. 
E.Lavendelis ierosina līdz jāņiem ļaut organizēt Latvijas 31.Universiādi, ja epidemioloģiskie 
ierobežojumi atļaus.  
 
Lēmums: LASS Valde apstiprina 31.Latvijas Universiādes beigu datumu – 20.jūnijs.  
 
4. Ikgadējās biedru kopsapulces organizēšana, kas tiek plānota 16.martā vai 18.martā. 
9.7. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms sapulces nosūtot katram 
biedram rakstisku uzaicinājumu. 9.8. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā 
1/2 (puse) no biedriem. 

A.Ābele lūdz izvēlēties, kurā datumā organizēt LASS ikgadējo kopsapulci. Piedāvājot sev 
ērtāko laiku. 

Lēmums: LASS Valde apstiprina Ikgadējo kopsapulci organizēt 18.martā plkst. 11:00 
ZOOM platformā, atļaujot pieslēgties līdz 3 biedriem no katras augstskolas, bet 
balsstiesības būs tikai 1.  

 
4. Duālās karjeras projekta virzības jautājumi. 
A.Ābele izsaka lielu paldies Uģim Biseniekam un aicina ikvienu LASS Valdes biedru darba 
grupā, lai radītu jaunas idejas. LOK ir gatavi būt kā sabiedrības partneri. A.Ābele iesaka 
piedalīties dažādos projektos, semināros ar vismaz divu augstskolu dalību, lai vēlāk varētu 
pretendēt uz finansiālo atbalstu.  
I.Ābeļkalns atklāj, ka šajos projektos ir vismaz 150 iesniegumi, tāpēc rūpīgi ir jāpārdomā mūsu 
projekts.  
 
 
5. Dažādi. 
LSFP ir izsludinājusi konkursu par Tālākizglītības semināru. A.Ābele aicina ikvienam Valdes 

loceklim padomāt kādu interesantu lektoru un sūtīt mums priekšlikumus, lai padarītu šo 

semināru vēl interesantāku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


