
 

 
LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA 

(Reģ. Nr. 40008022275) 
Valdes sēdes protokols Nr. 1 

 
2020.gada 22.janvārī 

12:00-12:45 

Valdes sēdē piedalās: Agita Ābele (LSPA), S.Sveile (RTU), Česlavs Mateikovičs (LLU), Inguna 
Minusa (RSU), Sergejs Saulīte (LSPA), Egons Lavendelis (RTU), Ilvis Ābeļkalns (LU).   

Valdes sēdē nepiedalījās: Uģis Bisenieks (LU), Aivars Vīnbergs (RSU), 

Sēdes vadītājs: A.Ābele  

Protokolē: K.Seņkāne  
 

LASS Valdes sēdes darba kārtība: 
 

1. Informācija par notikušo SELL forumu. 
 
Otrdien, 2021.gada 19.janvārī, notika online tikšanās ar SELL GAMES organizatorvalstu 
pārstāvjiem.  Sanāksmē piedalījās 9 pārstāvji no 4 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. 
Tikšanās mērķis bija izprast šī brīža situāciju katrā valstī, īpaši sporta nozarē un kopīgi nonākt līdz 
lēmumam par 37.SELL GAMES organizēšanas datumiem. 

Ņemot vērā vairākus spēcīgus arguments un to, ka šis gads būs piepildīts ar vairākām nozīmīgām sporta 
sacensībām – 2021.gadā notiks divas pasaules Universiādes. Viena ir Ķīnā (18.-29.08.2021.) un otra 
Šveicē (11.-21.12.2021.), kā arī notiks Eiropas Universitāšu spēles (14.-27.07.2021.), tad nebūtu pareizi 
izskatīt iespēju organizēt SELL GAMES 2021 oktobrī. 

Pēc diskusijas ar Izglītības un Zinātnes ministrijas (IZM) un Federācijas padomes pārstāvjiem, tika 
nolemts izvirzīt priekšlikumu pārcelt SELL GAMES uz 2022.gada 20.-22.maiju. 

SELL organizatorvalstis vienbalsīgā balsojumā vienojās atbalstīt šo priekšlikumu pārcelt 37.SELL 
GAMES uz 2022.gada 20.-22.maiju. 

Lēmums: LASS Valde vienbalsīgi apstiprina 37.SELL GAMES jaunos datumus – 2022.gada 20.-
22.maijs. 
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2. Gatavošanās Pasaules Universiādēm - Čengdu, Ķīna (18.-29.08.2021.), Lucerna, Šveice (11.-
21.12.2021.) 

Čengdu, Ķīna (18.-29.08.2021.) 

Kopā pieteikti 56 studenti-sportisti (30 vīr., 26 siev.) un 24 oficiāļi.  

Ir pieteiktas arī vīriešu basketbola komanda, sieviešu volejbola komanda un galda tenisa komanda.  
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3. Sporta sacensības Latvijā 
 
Uz doto brīdi ir pagarināta ĀS valstī un ir aizliegtas sacensības līdz 7.februārim.  
 
Lēmums: Pievērsties šim jautājumam uzreiz pēc sacensību atļaušanas organizēt Latvijā un 
ierobežojumu samazināšanas.  
 
 

4. Starptautisko sacensību projekta pieteikums - basketbols 3x3 
 
LASS ir iesniedzis LSFP starptautisko sacensību projekta pieteikumu 3x3 basketbola sacensībām.  
Projekta nosaukums: Starptautiskais universitāšu kauss 3x3  basketbolā “IDUS Latvia cup 3x3” 
Norises laiks: 24.-26.09.2021. 
Norises vieta: LSPA/ Elektrum olimpiskais centrs. 
Pasākuma koordinators: Kaspars Strapcāns. 
Plānots, ka līdz ar vismaz 8 augstskolu iesaisti no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, 
Vācijas "IDUS Latvia cup 3x3" kopumā varētu pulcēt 16 komandas ar 80 dalībnieku klātbūtni. Šo 
sacensību laikā tiktu aizvadītas 40 spēles kurās tiktu noskaidrota spēcīgākā starptautiskā augstskolu 
komanda gan starp studentiem, gan studentēm. "IDUS  
Latvia cup 3x3" sacensības IDUS dienu ietvaros, pulcētu vairākus tūkstošus skatītāju no visas pasaules 
– klātienē un neklātienē, pie online ekrāniem, kur par informācijas pieejamību rūpētos ne tikai LASS, 
bet arī tādas starptautiskas organizācijas kā EUSA un FISU. 
 

5. Dažādi 
 
Studentu sporta spēļu semestris – kad valstī tiks atļautas sacensības, tad sāksim pievērsties un risināt šo 
jautājumu.  
Drīzumā notiekošais LSFP konkurss par tālākizglītību – A.Ābele lūdz visus Valdes sēdes dalībniekus, 
lai apdomā tēmas un lektorus, ko varētu aicināt piedalīties nākošajā LASS seminārā. 
 
Lēmums: Nākamā Valdes sēde tiks organizēta februāra vidū. 


