
 

Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” 

Valdes sēdes protokols Nr.1-16/6-2021 

 

2021. gada 7. aprīlī, plkst. 10:00 

Valdes sēde platformā “Zoom”.  

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

Gunta AIZPORIETE, Kaspars TIMERMANIS, Jānis VALERTS, Kristaps ČERŅAVSKIS, 

Armands NAMIĶIS, Aleksandra MISIROVA, Jānis STUKULS 

Nepiedalās: Linda MEŽGAILE 

Pieaicinātie: Jānis, BUKS, Arturs VITKOVSKIS, Elza BREIDAKA  

Sēdi vada: Gunta AIZPORIETE 

Protokolē: Elza BREIDAKA 

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

Gunta AIZPORIETE 

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

Valde ir lemttiesīga. 

 

1.punkts 

LVF Valdes sēdes Nr.1-16/6-2021 Darba kārtība. 

(G. Aizporiete) 

1.1. LVF ģenerālsekretāre G. Aizporiete informē Valdes locekļus par izmaiņām LVF Valdes 

sēdes Nr. 1-16/6-2021 Darba kārtībā; 

1.2.  Apstiprināt LVF Valdes sēdes Darba kārtību.   

2.punkts 

LVF Valdes sēdes Nr. 1-16/5-2021 protokola apstiprināšana. 

(G. Aizporiete) 

2.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes protokolu Nr.1-16/5-2021.  

3.punkts 

Par 100+ Draugu aktivizēšanu 
 

(J. Buks) 

 



3.1. LVF Prezidents J. Buks informē Valdes locekļus par 100+ Draugu programmu, kura 2020. 

gadā, sakarā ar Covid-19 izplatību, nebija tika aktīva kā 2019. gadā. Ziedojumu aktivitāte ir 

asptājusies, tāpēc J. Buks informē par ieceri sagatavot vēstules, ar kuru palīdzību uzrunāt gan 

esošos programmas dalībniekus, izsakot pateicību par ziedojumiem, sniedzot informāciju 

kādiem mērķiem tie tika izlietoti un aicinot ziedot jauniem mērķiem, gan uzrunāt jaunos-

potenciālos ziedotājus. J. Buks aicina divu nedēļu laikā Valdes locekļus padomāt par cilvēkiem, 

kurus varētu uzrunāt 100+ programmai, kā arī iesniegt savas idejas kādiem konkrētiem, cēliem 

mērķiem vākt ziedojumus, domājot par volejbola attīstību ilgtermiņā.   

 

3.2. Valdes locekļi diskutē par ziedojumu summām. Tiek rosināts lielākajiem ziedotājiem 

piešķirt kādu artavu, piemēram, ieejas biļetes uz turnīriem, spēlēm, kreklus. Uzrunāt cilvēkus, 

nosakot summu gradācijas, bet uzsverot, ka katrs ziedojums ir svarīgs un nepieciešams 

volejbola attīstībai.     

 

3.3. K. Čerņavskis dalās savās pārdomās, kādiem konkrētiem mērķiem varētu vākt ziedojumus. 

Jaunatnes volejbola sakarā tiek ierosināts par savāktajiem ziedojumiem reizi gadā aizsūtīt kādu 

no Latvijas jaunatnes treneriem stažēties uz kādu no top akadēmijām ar norunu, ka pēc tam 

dalās ar iegūtajām zināšanām. Otra ideja ir saistībā ar sieviešu volejbolu – varētu lūgt ar 

ziedojumiem atbalstīt stipendiju maksāšanu potenciālajām Latvijas sieviešu volejbola izlases 

spēlētājām, kuras pēc sporta skolas beigšanas turpina spēlēt Latvijā.  

 

3.4. Valdes loceklis A. Namiķis izsakās, ka visefektīgāk būtu, ja lieliem un konkrētiem mērķiem 

tiktu lūgts ziedot lielas summas. Tāpat tiek akcentēts, cik svarīgi ir cilvēciskie un emocionālie 

faktori – uzrunāt potenciālos ziedotājus personīgi. 

 

3.5. Pieņemts zināšanai.  
 

4. punkts 

  
Par AS „4finance” ziedojumu volejbolistu pārim Samoilovs/Šmēdiņš 

 
(G. Aizporiete) 

 

 
4.1. Valdes locekļi tiek informēti par volejbolistu pāra Samoilovs/Šmēdiņš lūgumu Latvijas 

Volejbola federācijai būt starpnieka lomā starp viņiem un viņu atbalstītāju AS „4finance”, 

noslēdzot ziedojuma līgumu ar mērķi finansiāli atbalstīt konkrētos volejbolistus. Gan juridiski, 

gan no grāmatvedības puses viss esot korekti. Aicina Valdes locekļus apstiprināt ziedojuma 

līguma noslēgšanu; 

 

4.2. Apstiprināt ziedojuma līguma noslēgšanu starp LVF un AS „4finance” (vienbalsīgi).  

 
5. punkts 



Par pludmales volejbola pāri Ābelītis/ Fokerots 

 

(J. Buks) 

 
5.1. J. Buks iepazīstina Valdes locekļus ar situāciju, kas saistīta ar pludmales volejbolistiem 

Kārli Ābelīti un Kristianu Fokerotu. Tiek izskaidrots, kāpēc pagājušajā gadā sportisti, kuri 

izcīnīja 2. vietu U18 EČ, netika pieteikti naudas balvai par izciliem sasniegumiem, kā rezultātā 

izveidojās konfliktsituācija. J. Buks aicina Valdes locekļus lemt par šīs situācijas atrisināšanu, 

piešķirot sportistiem un viņu trenerim naudas balvu no LVF līdzekļiem, izveidojot maksājuma 

grafiku;   

 

5.2. G. Aizporiete papildina, ka realitātē, pat ja volejbolisti būtu pieteikti, viņiem naudas balva 

pēc kritērijiem nebūtu piešķirta. To IZM (E. Severs) apliecināja gan “WhatsApp” ziņās, gan 

dzīvē. Oficiālajā vēstulē no IZM (E. Severa) puses tas netika minēts, bet gan uzsvērts, ka šī 

situācija jāatrisina federācijas iekšienē;  

 

5.3. Tiek diskutēts, kā norisinās Valsts prēmiju piešķiršana; 

 

5.4. Valdes locekļi tiek informēti, ka runa ir par 11 000 EUR, kas ir 60% no pirmās vietas (18 000 

EUR), pamatojoties uz MK noteikumiem; 

 

5.5. G. Aizporiete izsaka nožēlu, ka šāda situācija izveidojās un pauda pārliecību, ka šādas 

kļūdas vairs netiks pieļautas; 

 

5.6. Valdes loceklis A. Namiķis izsakās, ka tas, protams, ir sāpīgs finanšu robs budžetā, bet 

sportisti un treneri ir pelnījuši novērtējumu par tādu sasniegumu. Rosina LVF piešķirt 

volejbolistiem naudas balvu;  

 

5.7. Apstiprināt naudas balvas piešķiršanu 11 000 EUR apmērā no LVF līdzekļiem volejbolistu 

pārim Ābelītis/Fokerots un viņu trenerim L. Iecelniekam, izstrādājot maksājuma grafiku 

(vienbalsīgi); 

 

5.8. J. Valerts aicina šo lēmumu noprezentēt plašākai sabiedrībai, uzrakstot relīzi.  

 
6. punkts 

 
Senioru Komisijas locekļu sastāva apstiprināšana                                                

 
(G. Aizporiete) 

 
6.1. Valde tiek aicināta apstiprināt sekojošo LVF Senioru Komisijas sastāvu: 
 
Jānis Krastiņš, Jānis Kovals, Janeks Ekurs, Arkādijs Strods, Pēteris Circāns, Inga Frīdenberga, 
Jevgenija Dedele 
 



6.2. Balsojot visiem Valdes locekļiem “Par”, apstiprināt Senioru komisijas sastāvu.  
 

7. punkts 

Aktuālākā informācija par LVF juridiskajiem biedriem-parādniekiem 

 

(G. Aizporiete) 

 
7.1. G. Aizporiete ziņo, ka divi LVF juridiskie biedri vēlas, lai viņiem tiktu piešķirts asociētā 

biedra statuss ( Biedrība “Armijas volejbola klubs” un Iekšlietu ministrijas veselības un sporta 

centrs), par situāciju ar LVF biedra volejbola klubs “Valka” parādu un par “mazajiem” 

parādniekiem; 

 

7.2. Valde lemj piešķirt asociētā biedra statusu biedrībām “Armijas volejbola klubs” un Iekšlietu 

ministrijas veselības un sporta centram, noteikt termiņu – 31. maijs, līdz kuram parāds 

jāsamaksā volejbola klubam “Valka” (nesamaksāšanas gadījumā automātiski piešķirt asociētā 

biedra statusu) un uzdot LVF līdz 12. maijam apzvanīt “mazos” parādniekus – prezentēt 

nākamajā Valdes sēdē jaunāko informāciju un ja nepieciešams, virzīt uz Padomi jautājumu par 

biedru izslēgšanu.  

8. punkts 

Par volejbolistu licencēšanu                                                                               

   (G. Aizporiete) 

8.1. G. Aizporiete iepazīstina Valdi ar LVF Padomes locekļu pieņemto lēmumu uzdot Valdei 

izstrādāt licencēšanas sistēmu, kā varētu palielināt licencēto volejbolistu skaitu. G. Aizporiete 

rosina šo jautājumu nodot izskatīšanai LVF komisijām un uzdot komisijām iesniegt Valdei savus 

priekšlikumus; 

8.2. J. Stukuls aicina domāt ne tikai par bērnu un jauniešu licencēšanu, bet arī par pieaugušo 

licencēšanu; 

8.3. A. Namiķis iesaka domāt par finanšu instrumentiem, kā varētu palīdzēt, piemēram, 

pludmales amatiera turnīru organizētājiem, ar atrunu, ka visiem spēlētājiem, kas turnīrā 

piedalās, jābūt licencētiem; 

8.4. No A. Vitkovska puses tiek ierosināts domāt arī par tiesnešu licencēšanu; 

8.5. Apstiprināt ierosinājumu uzdod LVF Jaunatnes, Sacesnību organizēšanas, Pludmales, 

Senioru un Treneru komisijām izskatīt licencēšanas jautājumu un līdz 7. maijam iesniegt Valdei 

priekšlikumus. 

9. punkts 

Par U-16 meiteņu izlasi 

(A. Vitkovskis) 



9.1. Pēc Valdes locekles A. Misirovas lūguma, A. Vitkovskis sniedz ziņojumu par aktuālāko 

situāciju ar Latvijas U16 meiteņu izlasi. Tostarp par plāniem vasarā aizvadīt nometnes un veidot 

atlasi, lai paplašinātu izlases kandidātu loku; 

9.2. A.Misirova lūdz sakārtot situāciju ar Ingunas Minusas audzēknes trenēšanos pie RVS, 

ieliekot spēlētāju paplašinātajā sarakstā;  

9.3. Pieņemts zināšanai.   

10. punkts 

Nacionālā Līga sievietēm 

(G. Aizporiete) 

10.1. G. Aizporiete aicina Valdes locekļus lemt par dalības maksas atmaksāšanu atpakaļ 

četrām Nacionālās Līgas komandām – Latvijas Universitāte, Mārupes SC, Murjāņu Sporta 

ģimnāzija, VK Gulbene, pamatojoties uz to, ka Covid-19 situācijas dēļ, komandas nestartēja 

turnīrā. 

 

10.2. Apstiprināt dalības maksu atgriešanu komandām (vienbalsīgi). 

 

11. punkts 

Par pludmales volejbola programmas akreditāciju 

(G. Aizporiete) 

 

11.1. G. Aizporiete informē Valdi par LVF Padomei prezentēto priekšlikumu saistībā ar 

pludmales volejbola programmas akreditēšanu, kas paredz, piedāvāt pašvaldībām, klubiem, 

sporta skolām (visiem, kuri vēlētos akreditēt pludmales volejbola programmu) pamata 

programmu, pamata dokumentāciju un konsultantu, kas sniegtu atbalstu programmas 

akreditēšanā; 

 

11.2. A Namiķis izsaka viedokli, ka šai iecerei ir jēga tikai tad, ja mērķis ir globāls – atīstīt 

pludmales volejbolu reģionos. Jautā, vai Padome ir akceptējusi finanses šī projekta virzībai? 

G. Aizporiete informē, ka apstiprinātajā budžetā iecerei atvēlēti 3 000 EUR; 

 

11.3. K. Čerņavskis pauž viedokli, ka tā ir jauka iniciatīva, taču viņš uzskata, ka iniciatīvai un 

interesei ir jānāk no sporta skolām. Tāpat, viņaprāt, atvēlēto naudu būtu lietderīgāk izmantot, 

piemēram, pludmales volejbola treneru apmācībā; 

 

11.4. G. Aizporiete uzskata, ka šis ir labs veids, kā parādīt, ka LVF interesē pludmales volejbola 

attīstība Latvijā, ka LVF ir gatava iesaistīties un ieguldīt līdzekļus tā pilnveidošanā. Vai tas 

nostrādās vai nē, tas ir cits jautājums, bet LVF būs devusi iespēju un apliecinājusi, ka nav 

vienalga, kas notiek ar pludmales volejbolu;  



 

11.5. J. Valerts piekrīt, ka uzspiest ar varu nevienam neko nevarēs, taču, LVF kā sabiedriskai 

organizācijai, ir jāparāda virziens. Rosina sākumā apzināt gribētājus – vai ir vēlme, un tikai tad 

piesaistīt finanšu līdzekļus; 

 

11.6. A. Namiķis uzskata, ka visefektīgāk būtu projektu mērķēt uz vietām, kur nav haļļu, kā 

piemēru minot Ventspili. Ja Ventspilī, kur nav halles, izdotos akreditēt pludmales volejbola 

programmu, tas būtu izcils sasniegums; 

 

11.7. Valde lemj uzrunāt Ievu Valbi (RVS) pludmales volejbola programmas akreditēšanas 

pamata programmas izstrādei (“Par”: G. Aizporiete, A. Namiķis, A. Misirova, K. Timermanis, J. 

Stukuls, “Atturas”: K. Čerņavskis).   

 

12. punkts 

Par P. Seļivanova publisko komunikāciju  

(K. Timermanis) 

 

12.1. K. Timermanis vērš uzmanību uz Latvijas sieviešu volejbola izlases galvenā trenera 

publisko komunikāciju sociālajos tīklos;  

 

12.2. Pieņemts zināšanai.  

 

13. punkts 

Par Latvijas čempionātu sievietēm 

(G. Aizporiete)  

13.1. Diskusijas par Latvijas čempionāta finālsērijas 1.spēli starp RVS/LU un VK Jelgava 

komandām;  

 

13.2. Pieņemts zināšanai.  

 

14. punkts 

 

Attālināti pieņemtie lēmumi, pamatojoties uz LVF Statūtu punktu Nr. 6.29. 

Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja vairāk par pusi no ievēlētajiem 

Valdes locekļiem rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu 

14.1. 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”, lai saņemtu atbalstu 1300 EUR 

apmērā (“Par”: G. Aizporiete, J. Stukuls, K. Čerņavskis, A. Namiķis, K. Timermanis); 

20.04.2021. 



14.2. Apstiprināt pludmales volejbola kalendāru (“Par”: G. Aizporiete, K. Timermanis, A. 

Namiķis, K. Čerņavskis, J. Valerts, L. Mežgaile); 20.04.2021. 

 

 

Sēdi vadīja                    Gunta Aizporiete 

Protokolēja        Elza Breidaka  


