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LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA 

(Reģ. Nr. 40008022275) 
Valdes sēdes protokols Nr. 3 

 
2022.gada 1.martā 

13:00 

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

Uzaicinātie viesi: Harijs Ortveins (LASS), Jevgēnija Obodņikova (LFF), Genādijs Kartuzovs 
(Galda tenisa galvenais tiesnesis), Pēteris Poudžiunas (LFS), Jānis Nicmanis (LASS), Alberts 
Cimiņš, Andrejs Rožlapa. 

Valdes sēdē nepiedalās: Aivars Vīnbergs, Latvijas Judo federācijas pārstāvis, Latvijas 
Orientēšanās federācijas pārstāvis. 

Sēdes vadītājs: A. Ābele  

Protokolē: K.Seņkāne  
 
LASS Valdes sēdes darba kārtība:  

1. Pasaules Vasaras universiāde Čengdu, Ķīnā.  
2. Delegāta izvirzīšana no LASS uz LSFP kopsapulci; 
3. LASS Biedru kopsapulces datuma izlemšana; 
4. SELL Games Riga deadline pagarināšana  
5. Aktuālākā informācija par SELL Games Riga 2022; 
6. Dažādi. 
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1. Pasaules Vasaras universiāde Čengdu, Ķīnā.  
28.02.2022. notika HoD online meetings, kur Čengdu Vasaras universiādes organizatoru komiteja 
izklāstīja izmaiņas un uz doto brīdi aktuālāko informāciju par sacensībām: 

• Tiks nodrošināti čarter reisi. 

 
 

• Dalības maksa tiek samazināta no 70,00 EUR uz 10,00 EUR par personu/dienā; 
• PCR testi būs jāveic katru dienu; 
• 2 nedēļas pirms ielidošanas jāveic savas veselības monitorigs, speciālā aplikācijā; 
• Sacensības notiks “burbuļa” režīmā. 

 A.Ābele uzsver, ka testi Ķīnā ir īpaši jūtīgi, tāpēc pastāv daudz lielāks risks iegūt pozitīvu atbildi.  
 
Lēmums: Izsūtīt LASS vēstuli par visām izmaiņām, kas skar Chengdu Vasaras Universiādi.  
 

2. Delegāta izvirzīšana no LASS uz LSFP kopsapulci; 
Piedāvājam izvirzīt LASS prezidenti Agitu Ābeli. 
Ilvis Ābeļkalns aicina kādu citu no LASS Valdes pieslēgties LSFP kopsapulcei, jo Agita Ābele pārstāv 
arī LSFP.  
 
Balsojums:  
LASS Valde vienbalsīgi lemj izvirzīt A.Ābeli uz LSFP kopsapulci.  
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3. LASS Biedru kopsapulces datuma izlemšana; 
Piedāvājam organizēt kopsapulci 22.03.2022. plkst. 11:00; 
Priekšlikums: Izsūtīt oficiālu ielūgumu LASS Valdei un LASS Biedriem. 
 

4. SELL Games Riga deadline pagarināšana  
Step 1 pagarināšana no 28.02. uz 31.03.; 
Step 2 pagarināšana no 31.03. uz 10.04.; 
Step 3 pagarināšana no 21.04. uz 29.04. 
 

LASS Valde vienbalsīgi lemj par termiņu pagarināšanu. 
 

Priekšlikums: Atsūtīt informāciju par konkrēto informāciju, kas nepieciešama Step 2 un Step 3.  
Lēmums: Izveidot nolikumus un izsūtīt visiem informāciju par termiņu izmaiņām. 
 
Visiem Latvijas sportistiem -50% atlaide dalībai, rīdziniekiem 1x ēdināšana (pusdienas vai 
vakariņas).  
Priekšlikums: 3.solī būs iespējams pieteikties ēdieniem – datumiem un ēdināšanas reizēm.  

 
5. Aktuālākā informācija par SELL Games Riga 2022; 

Mikrošķieru dvieļiem paaugstinājās cenas, jo piegādātājs būs nevis Ķīna, bet Polijā. 
 
Katra sporta veida atbildīgās personas  

• Cik sacensībām būs nepieciešami tiesneši?  
• Cik sacensībām būs nepieciešami brīvprātīgie? 
• Vai no Jūsu puses tiks nodrošināts medicīniskais personāls? 
• Cik tiek plānoti dalībnieki no ārvalstīm (minēt konkrētas valstis)? 
• Paredzētās izmaksas. 
• Informāciju par sporta veida norises laiku un vietu + apstiprinājumu, ka konkrētā 

sacensību vieta ir rezervēta; 
• SELL sacensību esamību konkrētā sporta veida federācijas mājas lapas sacensību 

kalendārā; 
• Nepieciešamais inventārs sekmīgai sacensību norisei (tostarp foto/video, laika 

mērīšanas iekārtas, tiesneši u.tml.); 
• Sporta veida tāmes projektu; 
• Cita saistošā informācija (piemēram, vai no Jūsu puses būtu iespējams arī nodrošināt 

papildus dāvanas uzvarētājiem vai visiem Jūsu sporta veida dalībniekiem); 
• Cita aktuāla informācija (iespējamie dalībnieki, iespējamās dalībvalstis, 

nepieciešamais atbalsts informācijas izplatīšanā u.t.t.).  
 
VIEGLATLĒTIKA – izskatās, ka starta laiki būs vēlāki. Nepieciešams autobuss, kas atved un aizved 
no Rīgas. Shuttle bus.  
BASKETBOLS –  49vsk. un Hanzas vidusskola. Fināls – ROC.  
3X3 BASKETBOLS –  
FUTBOLS 7X7 – nav brīvprātīgo, galdi /krēsli pusdienām, baneri, jumti, video translācija – var 
nodrošināt. U.Bisenieks rosina izvēlēties citu laukumu.  
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PELDĒŠANA – RTU Ķīpasalas peldbaseins norezervēts. LASS jānodrošina – foto, video. 
Med.personāls jānodrošina.   
PLUDMALES VOLEJBOLS  – Skankstes 2 b vai o-sands. 
VOLEJBOLS – Zāle ir pierezervēta, tiesneši būs nodrošināti.  
GALDA TENISS – Med.personāls nav. 
ŠAHS – Ir pasaules šaha federācijā, nav angļu versijas nolikumā. Med. Personālu vajag atrast LASS. 
E.Lavendelis iesaka šahu organizēt 4.stāvā konferenču zālē. Apskatīties tāmē.  
FLORBOLS – Visu izšķir komandu skaits. Med.personāls.  
BADMINTONS – Nav telpu. U.Bisenieka ierosinājums – Rīgas Kultūru vidusskola vai 15.vsk. (kā 
variants A). 
SPĒKA TRĪSCĪŅA – Ir aizrunāta RSU Sporta kluba zālē, bet vēlētos Olimpiskajā centrā.  
 
 

6. Dažādi. 
Visi tiek aicināti aktīvāk iesaistīties SELL games organizēšanā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


