
 

Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” 

Valdes sēdes protokols Nr.1-16/10-2021 

 

2021. gada 7. jūlijā, plkst. 10:00 

Rīgā, Andrejostas iela 17, LVF Birojs.  

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

Kaspars TIMERMANIS, Jānis VALERTS, Kristaps ČERŅAVSKIS, Armands NAMIĶIS, 

Aleksandra MISIROVA, Jānis STUKULS, Linda MEŽGAILE,  

Pieaicinātie: Jānis BUKS, Sandra BUDKĒVIČA, Sandra SELGA, Jēkabs TREIJS-GIGULIS, 

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.1-16/10-2021 Darba kārtība. 

(K. Timermanis) 

1.1. K. Timermanis infomē par izmaiņām sēdes Darba kārtībā; 

1.2. Apstiprināt LVF Valdes sēdes Darba kārtību. 

2.punkts 

LVF Valdes sēdes Nr. 1-16/9-2021 protokola apstiprināšana. 

(K. Timermanis) 

2.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes protokolu Nr.1-16/9-2021.  

3.punkts 

Vasaras spēļu nolikuma apstiprināšana 
 

(S.Budkēviča) 
  
3.1. LVF Jaunatnes sacensību koordinatore S. Budkēviča iepazīstina Valdes locekļus ar 16. 
Vasaras spēļu nolikumu. Tiek sniegta informācija par kalendāru un vietām, kur norisināsies 



sacensības (19. jūlijs Gulbene, 23. jūlijs Kuldīga, 10. augusts Valgunde, 17. augusts Sigulda, 
30. augusts Ozolnieki (fināls)). Jaunatnes komisija pieņēmusi lēmumu šogad dalībniekus dalīt 
pa dzimumiem un labajā un kreisajā Daugavas krastā. Finālā meitenes un zēni spēlēs kopā; 
 
3.2. Tiek diskutēts par līdzfinansējumiem no pašvaldībām. S. Budkēviča informē Valdes 
locekļus, ka pašvaldības, kurās norisināsies sacensības, nosedz tādas pozīcijas kā stadionu 
īri, apskaņošanu, u.c.;  
 
3.3. Valdes loceklis J. Valerts rosina S. Budkēvičai precizēt tāmi;  
 
3.4. Apstiprināt Vasaras spēļu nolikumu (vienbalsīgi).  
 
 

4. punkts 
 

Atskaite par Latvijas sieviešu pludmales volejbola izlases darbu, rezultātu 
izvērtējums 

 
(K. Timermanis, S.Selga, A.Misirova) 

 
4.1. K. Timermanis informē Valdes locekļus par izstrādāto treneru atskaites anketu, kuru LVF 
lūdza aizpildīt Latvijas sieviešu pludmales volejbola izlases trenerim Pēterim Plūmem par 
padarīto darbu ar izlasi;   
 
4.2. Valdes locekle un viena no anketas izstrādātājām A. Misirova piebilst, ka arī izlases 
spēlētājām tika nosūtītas anonīmas anketas, lai varētu labāk izvērtēt kopainu, taču neviena no 
anketām tā arī netika saņemta atpakaļ. Tāpat Valdes locekļi tiek informēti, ka pludmales 
volejbola izlases treneris P. Plūme neatrada laiku un iespējas anketas aizpildīšanai. Lai treneru 
komisija un LVF varētu izvērtēt P. Plūmes darbu, no trenera tikšot gaidīta atskaite; 
 
4.3. Diskusijas par anketu nosūtīšanas laikiem, A. Namiķim paužot viedokli, ka P. Plūmem 
anketu varēja nosūtīt savlaicīgāk; 
 
4.4. K. Čerņavskis vaicā, kāda situācija ir ar vīriešu volejbola izlases treneri Marko Solustri, vai 
viņam arī nevajag atskaitīties par padarīto darbu; 
 
4.5. Latvijas nacionālo pludmales volejbola izlašu koordinatore S. Selga informē, ka Marko 
Solustri katrus divus mēnešus atskaitās FIVB;  
 
4.6. Pieņemts zināšanai.  
 

5. punkts 
 

Atskaite par Latvijas sieviešu klasiskā volejbola izlases darbu, rezultātu izvērtējums 
 

(K.Timermanis, A.Misirova, K. Čerņavskis) 
 

5.1. A. Misirova iepazīstina Valdes locekļus ar procesu, kā norisinājās Latvijas sieviešu 
klasiskā volejbola izlases galvenā trenera Pāvela Seļivanova darba izvērtējums. Atšķirībā no 
pludmales volejbola spēlētājām, klasiskā volejbola izlases spēlētājas iesūtīja anonīmas 
anketas, kas ļāva objektīvāk spriest par nacionālajā izlasē esošo situāciju. A. Misirova pauda 
pārliecību, ka šāda tradīcija – treneru anketas/ atskaites par paveikto darbu – ir jārealizē arī 
turpmāk;  
 
5.2. Valdes locekļi tiek informēti par treneru komisijā pieņemto lēmumu – neturpināt sadarbību 
ar Latvijas sieviešu izlases treneri P. Seļivanovu un par ieceri sludināt konkursu. Tiek 
diskutēts par ārzemja speciālista izraudzīšanos, kuram kā palīgu varētu piesaistīt kādu no 
vietējiem Latvijas treneriem, kas varētu laika gaitā pārņemt stafeti no ārzemju trenera; 
 



5.3. K. Čerņavskis pauž viedokli, ka rezultāts nebūs citādāks, ja izlases galvenais treneris būs 
kāds ārzemju speciālists Varbūt uzlabotos izlases mikroklimats, taču rezultāts būtu tāds pats. 
Lielākā problēma ir volejbolistu zaudēšana jau agrā vecumā. Spēlētājas nevar savienot 
treniņus ar darbu un mācībām. K. Čerņavskis uzskata, ka viens no virzieniem, kā varētu 
uzlabot izlases rezultātus, ir federācijas sadarbošanās ar klubu, kā piemēru minot, Igaunijas 
variantu; 
 
5.4. A. Misirova uzskata, ka rezultāti un komandas filozofija prasa laiku. Ārzemju speciālists, 
kurš strādātu kopā ar vietējo treneri, kopumā nestu tikai pozitīvas vēsmas. Arī ilgtermiņā 
domājot, ārzemju speciālists būtu labs motivators jaunajiem volejbolistiem; 
 
5.5. K. Timermanis informē Valdes locekļus par pretrunām, kas saskatītas trenera sniegtajā 
atskaitē un no tā, ko anonīmi pauda citas izlasē iesaistītās personas.Tiek uzsvērts, ka treneris 
nerealizēja dotās iespējas; 
 
5.6. Valdes locekļi K. Čerņavskis un A. Misirova vērsa uzmanību arī uz LVF tiesnešu 
komisijas darbību, norādot, ka komisijas darbam jābūt maksimāli efektīvam. Valdes locekļi 
izteica neapmierinātību par komisijas locekļu nespēju paust savus patiesos viedokļus trenera 
klātbūtnē; 
 
5.7. Pieņemt zināšanai un apstiprināt konkursa sludināšanu uz Latvijas sieviešu izlases 
galvenā trenera pozīciju (vienbalsīgi).   
 
 

6.punkts 
 

Pieteikšanās FIVB attīstības programmai - iespējas, varianti 
 

(K.Timermanis, J.Buks, K.Čerņavskis) 
 

6.1. K. Čerņavskis iepazīstina Valdes locekļus ar FIVB izsludināto atbalsta programmu, kuras 
ietvaros, sākot no 1. jūlija, var pieteikties uz kādu no sekojošajiem atbalstiem:  
 
1) nacionālās izlases trenera finansēšana uz 3,6 vai 12 mēnešiem (FIVB apmaksā trenera algu 
un ceļa izdevumus no mītnes zemes); 
 
2) inventārs (taraflex grīdas segums, āra laukumi, klasikas un pludmales bumbas, tīklu un stabu 
sistēmas, u.c.); 
 
3) nacionālo izlašu attīstība, tiesnešu attīstība, menedžmenta attīstība (FIVB nodrošina 
speciālistus, kuri brauktu uz Latviju un vadītu meistarklases, seminārus. FIVB nosegtu algas un 
ceļojuma izmaksas).  
 
6.2. K. Timermanis informē, ka iepriekš federācija pieteikusies trīs reizes – divas reizes uz 
taraflex grīdu un vienu reizi uz finansējuma atbalstu trenerim Marko Solustri. Vēršas pie Valders 
locekļiem ar jautājumu, kas šobrīd būtu visvairāk nepieciešams, izsakot viedokli, ka, viņaprāt, 
visvērtīgāk būtu ar FIVB programmas palīdzību piesaistīt labu ārvalstu speciālistu Latvijas 
klasiskā volejbola sieviešu izlasei; 
 
6.3. Atbalstu idejai izsaka arī LVF Prezidents J. Buks un Valdes locekļi K. Čerņavskis un J. 
Valerts, uzskatot, ka sieviešu izlases attīstība ir fundamentāli svarīga; 
 
6.4. J. Valerts rosina ievērot konsekvenci starp klasiku un pludmali, šogad atbalstot klasiku, bet 
nākamgad, ar programmas palīdzību, pludmali; 
 
6.5. K.Čerņavskis vērš uzmanību uz izlases apkalpojošā personāla atalgojumu – federācijai 
jādomā par papildus līdzekļiem normālu apstākļu nodrošināšanai un atbilstošu atalgojumu 
personālam;  
 



6.6. Valdes locekļi nolemj pieteikties uz FIVB atbalstu kategorijā – finansējums nacionālās 
izlases trenerim (vienbalsīgi); 
 
6.7. K. Čerņavskis vēl informē par iespēju pieteikties CEV skolu projektam. Projekta ietvaros 
CEV sūtītu trenerus uz Latviju, kuri vadītu seminārus, konsultētu sporta trenerus, kā piesaistīt 
bērnus volejbolā. Projekts ilgst trīs gadus. K. Čerņavskis pauž viedokli, ka LVF būtu vērtīgi tajā 
piedalīties, bet nepieciešams cilvēks, kurš varētu nodarboties ar projekta organizēšanu. Tiek 
uzsvērts, ka citas federācijas jau sen realizē šo projektu savās valstīs; 
 
6.8. K. Timermanis uzsver, ka projekta ietvaros būtu jāpalielina licencēto bērnu skaits; 
 
6.9.Tiek diskutēts par potenciālajiem kandidātiem, kuri varētu uzņemties projekta 
organizēšanu; 
 
6.10. Pieņemts zināšanai. 

 
7. punkts 

 
Valdes nolikuma apstiprināšana  

 
(J. Buks, K. Timermanis) 

 
7.1. J. Buks aicina Valdes locekļus apstiprināt jauno Valdes nolikumu; 
 
7.2. LVF jurists J. Treijs informē, ka jaunais nolikums ne ar ko daudz neatšķiras no iepriekšējā 
nolikuma. Tas veidots uz iepriekšējā pamata un ir pielāgots jaunajiem statūtiem, iekļaujot 
punktu, kā norisinās Padomes un Valdes sadarbība. Viss pārējais – Valdes sēžu 
sasaukšanas, norišu kārtība, konfidencialitāte, ētikas jautājumi – palicis nemainīgs. Formālais 
iemesls jauna nolikuma izveidei – jauni statūti; 
 
7.3. Diskusijas par pilnvarojumu J. Bukam pārstāvet LVF atsevišķi; 
 
7.4. J. Treijs izskaidro situāciju, ka pēc jaunajiem statūtiem un pēc likuma tiesības pārstāvēt 
LVF atsevišķi ir tikai Valdes priekšsēdētājam/ģenerālsekretāram. Lai arī Valdes nolikumā ir 
ietverts punkts, ka Valde var pilnvarot LVF prezidentu pārstāvēt federāciju, ir vajadzīga pie 
notāra izdota pilnvara. Valdei jālemj par terminētas pilnvaras izdošanu uz laiku, kamēr K. 
Timermanis atradīsies ārpus Latvijas. Pilnvara nepieciešama arī, lai LVF prezidentam 
nodrošinātu pilnvērtīgu prezidenta funkciju veikšanu, pārstāvniecības iespējas; 
 
7.5. Apstiprināt Valdes nolikumu (vienbalsīgi) un uzdot J. Treijam sagatavot pilnvaras 
dokumentu un iesniegt Valdei uz apstiprināšanu.   

 
 

8.punkts 
 

Informācija par izsludināto vakanci - klasiskā volejbola sacensību koordinators 
  

(K.Timermanis) 
 
7.1. K. Timermanis iepazīstina Valdes locekļus ar pretendentiem, kas pieteikušies uz LVF 
izsludināto vakanci, vēršot uzmanību, ka saistība ar volejbolu ir vien retajam. K.Timermanis 
rosina Valdi diskutēt par klasiskā volejbola sacensību organizēšanas nodošanu 
ārpakalpojumā;    
 
7.2. K. Čerņavskis pauž viedokli, ka no klubu pozīcijām raugoties, ir svarīgi, lai koordinējot 
Baltijas līgas sacensības, koordinātoram ir stingrs mugurkauls un vēlme aizstāvēt Latvijas 
klubu intereses; 
 
7.3. J. Valerts uzskata, ka jāizveido nolikums un jārīko konkurss. Aicina ārpakalpojumā nodot 
arī pludmales volejbola sacensību rīkošanu. Tam piekrīt arī A. Namiķis;  



7.4. Apstiprināt konkursa komisijas izveidi (aicināt komisijā J. Buku, K. Čerņavski, M. Trušeli, 
A. Jamrovski), izstrādāt nolikumu un sludināt ārpakalpojuma konkursu (vienbalsīgi).   

 
 
 

 
 

 

 

Sēdi vadīja                    Kaspars Timermanis 

Protokolēja        Elza Breidaka  


