
 

Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” 

Valdes sēdes protokols Nr.1-16/14-2021 

 

2021. gada 3. 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 BUDKĒVIČA, 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.1-16/14-2021 Darba kārtība. 

(A. Tunte) 

1.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes Darba kārtību. 

2.punkts 

LVF Valdes sēdes Nr. 1-16/13-2021 protokola apstiprināšana. 

(A. Tunte) 

2.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes protokolu Nr.1-16/13-2021.  

3.punkts 

LVF 2. Vispārējās fiziskās sagatavotības sacensību 2021./2022. gada sezonā nolikuma 
apstiprināšana 

 
(S. Budkēviča) 

 
3.1. LVF Jaunatnes sacensību koordinatore S. Budkēviča iepazīstina Valdi ar VFS sacensību 
nolikumu. Sacensību mērķis ir motivēt bērnus kustēties un nodarboties ar aktivitātēm Covid-19 
situācijas laikā. Valdes locekļi tiek informēti, ka pagājušajā gadā sacensības noritēja ļoti 
veiksmīgi, piedalījās visas sporta skolas, kā rezultātā, Jaunatnes komisija nolēma šogad 



sacensības turpināt. Tiek uzsvērts, ka neatkarīgi no tā, kāda būs situācija valstī (vai Latvijas 
jaunatnes čempionāta spēles varēs norisināties) VFS sacensības notiks jebkurā gadījumā; 
 
3.2. Valdes loceklis A. Namiķis aicina domāt par līdzīgām sacensībām arī pludmales volejbola 
jauniešiem; 
 
3.3. Pieņemts zināšanai; 
 
3.4. Apstiprināt LVF 2. Vispārējās fiziskās sagatavotības sacensību nolikumu (vienbalsīgi).  
 

 
4. punkts  

 
Latvijas jaunatnes volejbola izlašu treneru atlases nolikuma un Nacionālo izlašu 

ētikas kodeksa apstiprināšana 
 

(A. Vitkovskis) 
 

4.1. LVF nacionālo izlašu koordinators A. Vitkovskis iepazīstina Valdes locekļus ar Treneru 
komisijas izstrādāto Latvijas jaunatnes volejbola izlašu treneru atlases nolikumu un ētikas 
kodeksu. Skaidri uzrakstīts pēc kādiem kritērijiem treneri tiks atlasīti un ko pēc ētikas kodeksa 
drīkst un ko nedrīkst darīt. Komisija lēma par sodu lielumiem lemt atkarībā no konkrētās 
situācijas;   
 
4.2. Valdes locekļi diskutē, ka līdzīgu dokumentu jāizstrādā arī pludmales volejbolam; 
 
4.3. Valdes loceklis K. Čerņavskis vērš uzmanību uz treneru atlases nolikuma punktu, kas 
paredz, ka treneru sastāvā jābūt vismaz vienam speciālistam, kurš ikdienā strādā ar attiecīgā 
vecuma volejbolistiem. Viņaprāt, tādējādi potenciālie treneri tiek ierobežoti;      
 
4.4. A. Vitkovskis norāda, ka tāds punks iekļauts, jo ir svarīgi, lai izlasē būtu treneris, kas ir 
no konkrētās vecuma grupas vides – lai būtu kāds, kurš ikdienā turētu rūpi un sekotu līdzi 
attiecīgajai vecuma grupai; 

 
4.5. Valdes locekļi diskutē, ka konkrētā prasība varētu būt kā papildus bonuss nevis obligāta 
prasība, izvērtējot kandidātus; 
 
4.6. Valde uzdod izmainīt nolikumā prasību kā vēlamu, bet ne kā obligātu; 
 
4.7. Apstiprināt Latvijas jaunatnes volejbola izlašu treneru atlases nolikumu un Nacionālo 
izlašu ētikas kodeksu (vienbalsīgi).  
 

  
5. punkts 

 
 Biedrības “Sporta un fiziskās attīstības klubs” iesniegums par uzņemšanu LVF 

juridiskajos biedros virzīšana LVF Padomei 
                                                              

(A. Tunte) 
 
5.1. Apstiprināt biedrības “Sporta un fiziskās attīstības klubs” iesnieguma par uzņemšanu LVF 
juridiskajos biedros virzīšanu uz apstiprināšanu LVF Padomei (vienbalsīgi).   

 
 

6. punkts 
 

Par LVF attīstības stratēģiju (darba grupas izveide) 
 

(A. Tunte) 
 



6.1. LVF Ģenerālsekretārs aicina izveidot LVF attīstības stratēģijas darba grupu; 
 
6.2. Apstiprināt darba grupā K. Čerņavski, A. Tunti, L. Mežgaili (vienbalsīgi).  

 
 

7. punkts 
 

 Par budžetu un tā kontroles mehānismu 
 

(A. Tunte) 
 

7.1. A. Tunte informē Valdes locekļus par turpmāko veidu, kā tiks kontrolēts LVF budžets, kā 
arī, par finansista piesaisti. Tāpat Valde tiek iepazīstināta ar aktuālāko situāciju saistībā ar 
LVF budžetu; 
 
7.2. Pieņemts zināšanai; 
 
7.3. Diskusijas par šī brīža situāciju ar LVF budžetu.   

 
8. punkts 

  
Dažādi 

 
8.1. Par paplašināto izlašu sarakstu pludmales volejbolā; 
 
8.1.1. Lemt par paplašināto sarakstu izveidi tikai pēc 15. novembra, kad būs zināmi jaunie 
noteikumi (vienbalsīgi).  
 
8.2. Par “Queen of the Beach” turnīru;  
 
8.2.1. Pieņemts zināšanai. 
 
8.3. Par pāra Dāvis Teteris / Olivers Bulgačs virzīšanu un pieteikšanu Rīgas Domes 
Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta izsludinātajā konkursā “Finansiālais 
atbalsts Rīgas pilsētas sportistiem dalībai Pasaules un Eiropas čempionātos”, lai 
saņemtu atbalstu 1300 EUR apmērā; 
 
8.3.1. Apstiprināt pāra Dāvis Teteris / Olivers Bulgačs virzīšanu un pieteikšanu Rīgas Domes 
Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta izsludinātajā konkursā “Finansiālais atbalsts 
Rīgas pilsētas sportistiem dalībai Pasaules un Eiropas čempionātos” un iesniegt pieteikumu 
gan turnīram U-19 grupā, gan U-21 grupā (vienbalsīgi).   
 
8.4. Par nacionālo izlašu treneriem; 
 
8.4.1 Apstiprināt atlases komisijas sastāvu (A. Vitkovski, K. Čerņavski, K. Timermani, J. 
Jerumani, A. Misirovu, A. Tunti) un uzdot komisijai izvirzīt treneru kandidātus sieviešu izlasei 
(caur FIVB programmu) un vīriešu izlasei.       

 
 

 
Sēdi vadīja                    Arnis Tunte 

Protokolēja        Elza Breidaka  


