
 

Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” 

Valdes sēdes protokols Nr.1-16/16-2021 

 

2021. gada 16. decembrī, plkst. 11:00 

Rīgā, Andrejostas iela 17, LVF Birojs, attālināti “ZOOM”  

Piedalās Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” (LVF) valdes locekļi:  

Arnis TUNTE, Kristaps ČERŅAVSKIS, Jānis STUKULS, Armands NAMIĶIS, Aleksandra 

MISIROVA, Linda MEŽGAILE 

Nepiedalās: Jānis VALERTS 

Pieaicinātie: Sandra SELGA, Arturs VITKOVSKIS, Elza BREIDAKA 

Sēdi vada: Arnis TUNTE 

Protokolē: Elza BREIDAKA 

Sēdi atklāj un vada Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” (turpmāk LVF) Ģenerālsekretārs – 

Arnis Tunte 

LVF Valdes sēdē piedalās 6 Valdes locekļi, kuriem ir balss tiesības. Atbilstoši LVF Statūtiem 

Valde ir lemttiesīga. 

 

1.punkts 

LVF Valdes sēdes Nr.1-16/16-2021 Darba kārtība 

(A. Tunte) 

1.1. Pārcelt sēdes Nr.1-16/16-2021 paredzēto Darba kārtības 4.punktu par Latvijas vīriešu     

izlases galveno treneri uz sēdes beigām; 

1.2. Apstiprināt LVF Valdes sēdes Darba kārtību.  

 

2.punkts 

LVF Valdes sēdes Nr. 1-16/15-2021 protokola apstiprināšana 

(A. Tunte) 

2.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes protokolu Nr.1-16/15-2021.  

 

3.punkts 



2022. gada LOK sastāvu Budžeta sadalījums (atkārtotai izskatīšanai) 
 

(S. Selga) 
 

3.1. Latvijas nacionālo pludmales volejbola izlašu koordinatore S. Selga prezentē LOK sastāvu 
Budžeta sadalījumu un aicina Valdes locekļus lemt par zelta, sudraba, bronzas sastāvu 
finansiālo sadalījumu; 
 
3.2. Valdes locekļi diskutē par A un B modeļiem (projektiem). A. Namiķis izsakās, ka B modelis 
nav vienmērīgs un pabalstu starpība zelta, sudraba, bronzas sastāviem ir pārāk liela, izsakot 
atbalstu A modelim. Tam piekrīt arī J. Stukuls, vēršot uzmanību, ka A modeļa finansiālais 
sadalījums vairāk attīstītu volejbolu ilgtermiņā; 
 
3.3. A. Misirova, K. Čerņavskis un L. Mežgaile izsaka atbalstu B modelim. A. Misirova, izsaka 
viedokli, ka zelta sastāvs ar saviem sasniegumiem paredzēto pabalsta sadalījumu ir izcīnījuši, 
tie ir rezultāti, kurus nevar izdzēst;  
 
3.4. A. Tunte piedāvā B modeli koriģēt, noņemot 100 EUR no zelta sastāva un pieliekot tos klāt 
bronzas sastāvam (1800 zelta; 600 sudraba; 300 bronzas), savukārt S. Selga aicina Valdes 
locekļus, balsojot, neskatīties uz uzvārdiem, bet sasniegumiem; 
 
3.5. Balsojot pieciem Valdes locekļiem “Par” koriģēto B modeli (A. Tunte, A. Misirova, K. 
Čerņavskis, L. Mežgaile, J. Stukuls), bet vienam Valdes loceklim “Par” A modeli (A. Namiķis), 
apstiprināt zelta sastāvam 1800 EUR lielu pabalstu, sudraba sastāvam 600 EUR lielu pabalstu, 
bet bronzas – 300 EUR;  
 
3.6. Apstiprināt treniņu-sacensību darba finansējumu gadā vienai personai zelta sastāvam 
14000 EUR; sudraba sastāvam 6400 EUR un bronzas sastāvam 3200 EUR lielā apmērā 
(vienbalsīgi). 

 
 

4. punkts 

 
Par Rutas Milleres-Celmiņas sūtīšanu uz Eiropas pludmales volejbola komisijas sēdi 

Luksemburgā (18.-19.01.)                                                                                                                  
 

(A. Tunte) 
 

4.1. A. Tunte aicina Valdes locekļus deliģēt Rutu Celmiņu-Milleri (Eiropas pludmales komisijas 
locekli) uz klātienes CEV pludmales komisijas sēdi no 2022. gada 18. līdz 19. janvārim 
Luksemburgā; 

 
4.2. Deliģēt Rutu Milleri-Celmiņu uz CEV pludmales volejbola komisijas sēdi. Apmaksāt ceļa 
izdevumus (vienbalsīgi).  
 

 
5. punkts 

 
Par LVF attīstības stratēģiju 

 
(K. Čerņavskis, L. Mežgaile, A. Tunte) 

 
5.1. LVF attīstības stratēģijas darba grupa informē par aktuālo saistībā ar stratēģijas izveidi; 

 
5.2. Pieņemts zināšanai.   

 
6. punkts 

 
Par LVF sacensību direktora amatu                                                                        

 



(A. Tunte)  
 

6.1. A. Tunte Valdes locekļus informē par situāciju ar LVF sacensību direktora amatu. 
Neskatoties uz konkursa izsludināšanu, jautājums joprojām ir aktuāls un Valdes locekļi tiek 
aicināti padomāt par iespējamajiem kandidātiem; 

 
6.2. Pieņemts zināšanai.  

 
7. punkts 

 
Par Budžetu 

 
(A. Tunte) 

 
7.1. A. Tunte sniedz aktuālo informāciju par budžeta koriģēšanu un optimizēšanu; 

 
7.2. Pieņemts zināšanai.  

 
 

8. punkts 
 

Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenā trenera apstiprināšana 
 

(A. Vitkovskis) 
 

8.1. Nacionālo izlašu koordinators A. Vitkovskis iepazīstina Valdi ar Latvijas vīriešu volejbola 
izlases galvenā trenera atlases rezultātiem. Pieteicās 12 kandidāti, no kuriem atlases komisija 
izvēlējās trīs speciālistus no Vācijas, Beļģijas un Polijas, kurus uzaicināja uz pārrunām. Pēc 
pārrunām uzreiz atsijāts treneris no Vācijas, kurš nebija iedziļinājies un izpētījis Latvijas izlasi. 
Izvēle tika izdarīta starp Beļģijas un Polijas treneriem, kuri abi bija ļoti labi kandidāti, taču 
komisijas lēmums ir uz Latvijas vīriešu izlases galvenā trenera amatu virzīt treneri Mihalu 
Meško Gogoli no Polijas. Viņa karjeras lielākais sasniegums ir 2018. gada Pasaules čempionu 
tituls ar Polijas valstvienību, kā galvenā trenera asistentam. Atlases komisija atzinīgi novērtēja 
trenera redzējumu par Latvijas izlasi. Aicina Valdes locekļus atbalstīt un apstiprināt lēmumu par 
Latvijas vīriešu izlases galveno treneri iecelt Mihalu Meško Gogoli;          
 
8.2. Apstiprināt Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenā trenera amatā Mihalu Meško Gogoli 
(vienbalsīgi).  

 

 
9. punkts 

 
Dažādi 

 
9.1. Par LVF mājas lapu  
9.1.1. A. Tunte informē, ka jaunā mājas lapa būs gatava 29. janvārī; 
9.1.2. Pieņemts zināšanai.  
 
9.2. Par Jūrmalas turnīru 
9.2.1. A. Tunte aicina Valdes locekļus atbalstīt ideju Jūrmalas turnīru nenodot ārpakalpojumā, 
bet organizatorus pieņemt darbā un sekot līdzi budžetam; 
9.2.2. Apstiprināt (vienbalsīgi).  
 
9.3. Aktuālā informācija par sieviešu un jauniešu izlases treneriem 
9.3.1. A. Vitkovskis informē par ieceri realizēt FIVB programmu, kas paredz pretendēt uz 24 
mēnešu ilgu trenera atbalstu. Liela iespējamība, ka finansējums būs, bet FIVB iesaka sagaidīt 
apstiprinājumu un tad sākt meklēt sieviešu izlasei treneri. Lielāka skaidrība būs janvārī.  
Savukārt par jauniešu izlasēm – ir izsludnāts konkurss līdz 7. janvārim;   
9.3.2. Pieņemts zināšanai.  
 



9.4. Par Latvijas Kausu 
9.4.1. J. Stukuls sniedz informāciju par gaidāmo Latvijas Kausa finālu; 
9.4.2. Pieņemts zināšanai.  
 

Sēdi vadīja                    Arnis Tunte 

Protokolēja        Elza Breidaka  


