
 

Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” 

Valdes sēdes protokols Nr.1-16/13-2021 

 

2021. gada 16. septembrī, plkst. 12:00 

Rīgā, Andrejostas iela 17, LVF Birojs.  

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

Kaspars TIMERMANIS, Kristaps ČERŅAVSKIS, Jānis STUKULS 

Attālināti: Armands NAMIĶIS, Jānis VALERTS, Aleksandra MISIROVA, Linda MEŽGAILE 

Pieaicinātie: Arnis TUNTE, Jēkabs TREIJS-GIGULIS, Egīls TIŠANOVS, Liene BRĪKŠE, 

Sandra SELGA, Dana TIMMA, Sandra BUDKĒVIČA, Arturs VITKOVSKIS, Elza BREIDAKA 

Sēdi vada: Kaspars TIMERMANIS 

Protokolē: Elza BREIDAKA 

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

p.i. – Kaspars Timermanis 

LVF Valdes sēdē piedalās 7 Valdes locekļi, kuriem ir balss tiesības. Atbilstoši LVF Statūtiem 

Valde ir lemttiesīga. 

 

1.punkts 

LVF Valdes sēdes Nr.1-16/13-2021 Darba kārtība. 

(K. Timermanis) 

1.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes Darba kārtību. 

2.punkts 

LVF Valdes sēdes Nr. 1-16/12-2021 protokola apstiprināšana. 

(K. Timermanis) 

2.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes protokolu Nr.1-16/12-2021.  

3.punkts 

Par ģenerālsekretāra konkursa rezultātiem 
  

(K. Timermanis) 
 

3.1. K. Timermanis informē Valdes locekļus, ka no 1. oktobra LVF ģenerālsekretāra 
pienākumus pildīs Arnis Tunte; 
 
3.2. Pieņemts zināšanai.  



 
 

4. punkts  
 

Par priekšlikumiem LOK / LOV finansējuma sadalei pludmales volejbolam                                     
 

(K.Timermanis, S.Selga) 
 

4.1. K. Timermanis un S. Selga informē Valdes locekļus par federācijas atlases kritēriju 
izstrādi LOK sportistu finansējuma saņemšanai 2022. gadam – kādā veidā tiks noteikta 
pludmales volejbolistu iekļaušana “zelta”, “sudraba” un “bronzas” sastāvos; 
 
4.2. Diskusijas par pamata kritēriju izstrādi, vadošo pludmales volejbolistu pāru sadali 
sastāvos, iespējamo rīcību situācijās, kad “zelta” vai “sudraba” pāri izšķiras, finansējuma 
izlietojuma sadalīšanu pa ceturksni vai pusgadu; 
 
4.3.  Apstiprināt LVF izstrādātos atlases kritērijus (vienbalsīgi).  
 

5. punkts 
 

 Par LVF pieteikumu SOK solidaritātes programmās un LKSSA konkursam 
                                                              

(K.Timermanis, S.Selga, D.Timma, S.Budkēviča) 
 
5.1. S. Selga ziņo par diviem iesniegtiem pieteikumiem SOK solidaritātes programmās – 
sēdvolejbola treneru un tiesnešu attīstībā un jauno pludmales volejbola treneru attīstībā, 
izglītošanā; 
 
5.2. Tāpat Valde tiek informēta par LKSSA konkursu. S. Budkēviča ziņo, ka iesniegts 
pieteikums par Piena Spēka 1. posma organizēšanu, D. Timma ziņo par pieteikto Latvijas 
jaunatnes čempionātu pludmales volejbolā telpās (četri posmi un fināls U14, U16, U18, U20 
vecuma grupās), kā arī – LKSSA konkursā iesniegts Kuldīgas sporta skolas projekts, kura 
mērķis ir veicināt komandu sporta spēļu konkurenci jaunatnes izlašu līmenī; 
 
5.3. Pieņemts zināšanai.   

 
 

6. punkts 
 

Latvijas Jaunatnes čempionāta nolikuma apstiprināšana 
 

(S. Budkēviča) 
 

6.1. S. Budkēviča iepazīstina Valdes locekļus ar Latvijas Jaunatnes čempionāta nolikumu. 
Būtiskākās izmaiņas no iepriekšējiem gadiem – čempionāts sadalīts rudens, ziemas un 
pavasara posmos; 
 
6.2. Diskusijas par Covid-19 protokolu;  
 
6.3. Valdes locekļi lemj precizēt izstrādāto protokolu, iekļaujot punktu, ka Jaunatnes 
čempionāta dalībniekiem un nepilngadīgajiem bumbiņu padevējiem pieļaujami skolās veiktie 
siekalu testi; 
 
6.4. Apstiprināt Latvijas Jaunatnes čempionāta nolikumu (vienbalsīgi).         
  
 

7. punkts 
 

 Tiesnešu apmaksas apmēra apstiprināšana 
 



(E. Tišanovs) 
 

7.1. Tiesnešu komisijas vadītājs E. Tišanovs aicina Valdi apstiprināt izmaiņas tiesnešu 
apmaksas apmēros; 
 
7.2. Tiek diskutēts par veidiem, kā piesaistīt jaunus tiesnešus, kā panākt tiesnešu masveidību 
volejbolā; 
 
7.3. Atsevišķi Valdes locekļi vērš uzmanību uz tiesnešu darbībām ārpus laukuma. Tiek 
uzsvērts, ka tiesnešiem ir jāievēro ētikas kodekss un pret savu darbu jāattiecas ar 
profesionālu attieksmi;  
 
7.4. Apstiprināt izmaiņas tiesnešu apmaksas apmēros (vienbalsīgi).  
 

 
8. punkts 

  
Latvijas čempionāta, Baltijas sieviešu līgas, Credit24 Meistarlīgas nolikumu 

apstiprināšana                                                                                     
 

(J.Stukuls, L.Brīkše) 
 
8.1. EVL pārstāvji ziņo par Latvijas čempionāta, Baltijas sieviešu līgas, Credit24 Meistarlīgas 
nolikumiem. Valde tiek informēta, ka nolikumi papildināti ar sankciju lapām un sporta zāļu 
prasībām; 
 
8.2. Diskusijas par mārketinga prasībām. K. Čerņavskis un A. Tunte izsaka viedokļus, ka 
klubiem uzstādītas pārāk augstas prasības un lielākas izmaksas, bet tajā pašā laikā nav 
saprotams, kādu pienesumu klubiem sniegs līga; 
 
8.3. K. Timermanis aicina atrast kompromisus starp klubiem un EVL; 
 
8.4. Apstiprināt Latvijas čempionāta, Baltijas sieviešu līgas, Credit24 Meistarlīgas nolikumus 
(vienbalsīgi).  
 

9. punkts 
 

Par G. Freimaņa transferta samazinājumu   
 

(A. Vitkovskis)    
 

9.1. Valdes locekļiem tiek izskaidrota situācija saistībā ar volejbolista G. Freimaņa spēlēšanu 
Itālijā. Valdes locekļi tiek aicināti apstiprināt G. Freimaņa transferta samazinājumu; 
 
9.2. Apstiprināt transferta samazinājumu (vienbalsīgi).  

 
 

10. punkts 
 

Dažādi 
 

10.1. Par A.Solovejam piemēroto diskvalifikāciju  
10.1.1. Valdes locekļi precizē, ka piemērotā diskvalifikācija attiecas arī uz starptautiskām 
sacensībām.  
 

 

Sēdi vadīja                    Kaspars Timermanis 

Protokolēja        Elza Breidaka  


