
 

Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” 

Valdes sēdes protokols Nr.1-16/15-2021 

 

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

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

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

Arnis TUNTE, Kaspars TIMERMANIS, Kristaps ČERŅAVSKIS, Jānis STUKULS, Armands 

NAMIĶIS, Jānis VALERTS, Aleksandra MISIROVA, Linda MEŽGAILE 

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 8 Valdes locekļi, kuriem ir balss tiesības. Atbilstoši LVF Statūtiem 

Valde ir lemttiesīga. 

 

1.punkts 

LVF Valdes sēdes Nr.1-16/15-2021 Darba kārtība. 

(A. Tunte) 

1.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes Darba kārtību. 

2.punkts 

LVF Valdes sēdes Nr. 1-16/14-2021 protokola apstiprināšana. 

(A. Tunte) 

2.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes protokolu Nr.1-16/14-2021.  

3.punkts 

LOK sastāvu virzīšana apstiprināšanai 2022. gadam 

(S. Selga) 

3.1. Latvijas nacionālo pludmales volejbola izlašu koordinatore S. Selga aicina Valdes locekļus 

izteikt viedokļus par LOK sastāvu 2022. gadam un to apstiprināt;  

3.2. Ņemot vērā decembra sākumā gaidāmo Pasaules čempionātu Taizemē U19, U21 vecuma 

grupām, Valde lemj atlikt sastāvu apstiprināšanu līdz nākamajai Valdes sēdei.   



4. punkts 

LOK sastāvu budžeta plāna prezentēšana un virzīšana apstiprināšanai   

(S. Selga)    

4.1. Atlikt apstiprināšanu līdz nākamajai Valdes sēdei.  

5. punkts 

   Latvijas vīriešu volejbola izlases un Latvijas sieviešu volejbola izlases pieteikšana 

2022. gada Eiropas Zelta/Sudraba līgā    

(A. Vitkovskis) 

5.1. Latvijas nacionālo izlašu koordinators A. Vitkovskis infomē Valdi, ka līdz 22. novembrim 

jāpieņem lēmums par vīriešu un sieviešu izlašu dalību Eiropas Zelta/Sudraba līgās. A. 

Vitkovskis par sieviešu izlases dalību Sudraba līgā norāda, ka šogad atkrita labas spēlētājas, 

tāpēc jautājums, vai pašas meitenes vispār ir gatavas un grib piedalīties arī nākamgad. Tāpat 

jāņem vērā gaidāmais Eiropas čempionāts U21 meitenēm īsi pirms Eiropas līgas;  

5.2. Valdes loceklis un sieviešu izlases menedžeris K. Čerņavskis informē, ka ir aprunājies ar 

vadošajām spēlētājām, kuras apstiprinājušas savu vēlmi spēlēt Sudraba līgā. Viņaprāt, dalībai 

Sudraba līgā ir pievienotā vērtība, iespēja sevi parādīt un, ja izlasei būs jauns treneris-

ārzemnieks, tā arī būs papildus motivācija spēlētājām spēlēt;   

5.3. K. Timermanis vērš uzmanību, ka izlases spēlētājas ir U21, U22 vecumā un vai dalība 

čempionātā un Sudraba līgā nebūs viņām par daudz; 

5.4. A. Vitkovskis un K. Čerņavksis norāda, ka U21 pamata sešinieks būtu sieviešu izlases 

rezervistes jeb otrais sastāvs, tādējādi sastāvi viens otru papildinās un dalībai gan čempionātā, 

gan Sudraba līgā nekādu šķēršlu neesot;   

5.5. Diskusijas par budžetu; 

5.6. Kas attiecas uz vīriešu izlasi – A. Vitkovskis informē Valdi, ka izlase reitingā atrodas 

pietiekami augstu, lai būtu iespēja pieteikties gan Sudraba, gan Zelta līgai; 

5.7. Valdes locekļi izsaka viedokļus, ka izlasei jāspēlē Zelta līgā; 

5.8. Apstiprināt Latvijas vīriešu izlases pieteikšanu Zelta līgai un Latvijas sieviešu izlases 

pieteikšanu Sudraba līgai, uzdot A. Vitkovskim sagatavot finansiālu apkopojumu (vienbalsīgi).   

6. punkts 

Par sacensību atsākšanos, Covid-19 ierobežojumi                                         

 
 (A. Tunte) 

 
6.1. A. Tunte informē par sacensību atsākšanos zaļajā režīmā. Tāpat Valde tiek informēta par 
situāciju ar jaunatnes čempionātu; 
 
6.2. Pieņemts zināšanai.    
 

7. punkts 
 

Par LVF Stratēģiju   
 



(A. Tunte, K. Čerņavskis) 
 

7.1. A. Tunte informē par darba grupas pirmo sanāksmi, kurā izskristalizējās stratēģijas 
virzieni. Aicina darba grupas locekli K. Čerņavski ar tiem iepazīstināt pārējos Valdes locekļus;  
 
7.2. K. Čerņavskis atklāj, ka darba grupa nonākusi pie astoņiem galvenajiem virzieniem – 
jaunatne, nacionālās izlases, infrastruktūra, organizācija, treneri, sacensības, tautas sports, 
tiesneši. Nākamā tikšanās būs ar komisiju vadītājiem, diskutējot jau konkrētāk par katra 
virziena mērķiem un uzdevumiem. Stratēģija nebūs izplūdusi – ar reāli sasniedzamiem 
rezultātiem;  
 
7.3. Pieņemts zināšanai.                                                                                          

 
8. punkts 

 
Par paredzētajiem turnīriem (Queen, Jūrmala) 

               
(A. Tunte, K. Timermanis) 

 
8.1. Informācija par Queen turnīru meitenēm decembrī;  
 
8.2. K. Timermanis informē par elites vai 2. līmeņa turnīra organizēšanu Jūrmalā; 
 
8.3. Pieņemts zināšani.  

9. punkts 
 

Dažādi 
 
9.1. Par situāciju ar pašvaldībām 
 
9.1.1. A. Tunte izklāsta pagājušā gada situāciju ar Nacionālo līgu, kad klubi samaksāja 
dalības maksas (tiesneši, lincences), bet sacensības nenotika. Šobrīd pašvaldības lūdz 
atgriezt naudu atpakaļ, bet federācijai nav līdzekļu. Par pakalpojumu EVL tika samaksāts. 
Aicina Valdei lemt ieturēt naudu pašvaldībām par dalības maksu un licencēm, bet tiesnešu 
naudu atgriezt pašvaldībām vai klubiem, vai pārcelt uz nākošo gadu; 
 
9.1.2. Diskusijas par sadarbību ar EVL, par ārpakalpojuma līgumu; 
 
9.1.3. Apstiprināt dalības maksu un licenšu maksu ieturēšanu.   

 
9.2. Par tiesnešu darba apmaksu  
 
9.2.1. A. Vitkovskis lūdz Valdi paaugstināt tiesnešu darba atalgojuma par 30% starptautiskos 
pasākumos, sākot ar nākamo 2022. gadu; 
 
9.2.2. Valde uzdod vienoties par atalgojuma paaugstināšanu sākot ar nākamo gadu ar 
tiesnešu komisijas vadītāju E. Tišanovu.   
 
   

 
 
Sēdi vadīja                    Arnis Tunte 

Protokolēja        Elza Breidaka  


