
Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” 

Valdes sēdes protokols Nr.1-16/2-2021 

2021. gada 10. februārī, plkst. 10:00 

Attālināta Valdes sēde platformā “Zoom”.  

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

Gunta AIZPORIETE, Kaspars TIMERMANIS, Jānis VALERTS, Linda MEŽGAILE, Kristaps 

ČERŅAVSKIS, Armands NAMIĶIS, Aleksandra MISIROVA, Jānis STUKULS 

Pieaicinātie: Sandra BUDKĒVIČA, Liene BRĪKŠE, Sandra SELGA, Lelde BLUMBERGA, Līga 

SESTULE, Dana TIMMA, Arturs VITKOVSKIS, Elza BREIDAKA, Lauris IECELNIEKS, Inguna 

MINUSA 

Sēdi vada: Gunta AIZPORIETE 

Protokolē: Elza BREIDAKA 

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

Gunta AIZPORIETE 

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

Valde ir lemttiesīga. 

 

1.punkts 

LVF Valdes sēdes Nr.1-16/2-2021 Darba kārtība. 

(G. Aizporiete) 

1.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes Darba kārtību. 

2.punkts 

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

(G. Aizporiete) 

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

3.punkts 

Par biedrību “SK YesSport”                                                                                 

(G.Aizporiete) 

3.1. G. Aizporiete informē Valdi par Biedrības “SK YesSport” iesniegumu par uzņemšanu LVF 

juridiskajos biedros; 

3.2. Biebrības pārstāvis Lauris Iecelnieks iepazīstina Valdi ar biedrību, tās mērķiem; 

3.3. Uzņemt LVF biedru reģistrā Biedrību “SK YesSport”.  

4.punkts 



Par pludmales volejbola vīriešu izlases otro pāri Kontinentālā kausa 2.kārtā              

(S. Selga) 

4.1. Latvijas nacionālo pludmales volejbola izlašu koordinatore S.Selga infomē par maija 

sākumā gaidāmo Kontinentālā kausa 2.kārtu, kurā Latviju kā pirmais pāris pārstāvēs 

Samoilovs/Šmēdiņš. S. Selga lūdz Valdi izdiskutēt jautājumu par Latvijas izlases galveno 

treneri un otro pāri; 

4.2. G. Aizporiete ierosina vērsties pie Kontinentālā kausa pirmā pāra Samoilovs/Šmēdiņš 

trenera Marko Solustri, lai piedāvā potenciālos Latvijas izlases kandidātus apstiprināšanai; 

4.3. J. Valerts uzskata, ka Latvijas izlases otrais pāris jānosaka izlases galvenajam trenerim. 

Ierosina izsludināt konkursu uz Latvijas pludmales volejbola vīriešu izlases galvenā trenera 

vietu; 

4.4. Valde vienbalsīgi lemj izsludināt konkursu uz Latvijas pludmales volejbola vīriešu izlases 

galvenā trenera vietu. 

5.punkts 

Superkausa nolikuma apstiprināšana                                                                        

 (L. Brīkše) 

5.1. Papildināt nolikumu ar sekojošo: Latvijas Superkausa ieguvēji izcīna tiesības dalībai 

Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) organizētajās Eiropas Izaicinājuma kausu izcīņas 

sacensībās; 

5.2. Apstiprināt 2021. gada Latvijas Superkausa nolikumu. 

6.punkts 

Credit24 Meistarlīgas Latvijas Čempionāta nolikuma apstiprināšana    

(L. Brīkše)                                                                                   

6.1. Apstiprināt Credit24 Meistarlīgas Latvijas Čempionāta nolikumu.  

 
7. punkts 

Nacionālās līga vīriešiem 

(G. Aizporiete, J. Stukuls) 

7.1. J. Stukuls informē Valdi par Nacionālo līgu vīriešiem. Piedāvā noteikt 16. aprīli kā pēdējo 

datumu, kad turnīru atsākt un izspēlēt saīsinātu turnīra variantu, ja ierobežojumi tiktu atcelti un 

apstākļi to atļautu.  

7.2. Valde vienbalsīgi apstiprina 16. aprīli kā pēdējo datumu, kad atsākt Nacionālo līgu 

vīriešiem, ja tas nav iespējams – turnīru neizspēlēt. 

8. punkts 

Lēmums par sankciju nepiešķiršanu Daugavpils un Jelgavas komandām, izstājoties no 

Credit 24 Meistarlīgas, finansiālie noteikumi par dalības maksām                                                   



(L. Brīkše) 

8.1. L. Bīkše informē Valdi par Daugavpils un Jelgavas komandu lēmumiem izstāties no 

Credit24 Meistarlīgas. Aicina Valdi nepiešķirt sankcijas komandām; 

8.2. Valde vienbalsīgi lemj nepiešķirt Daugavpils un Jelgavas komandām sankcijas par 

izstāšanos, neatgriezt komandām dalības maksas, bet naudu par tiesnešu apmaksu pārcelt uz 

nākošo sezonu.  

9. punkts 

Latvijas U-16 meiteņu un U-17 zēnu izlases kandidātu saraksts                          

(A. Vitkovskis) 

9.1. Apstiprināt Latvijas U-16 meiteņu un U-17 zēnu izlases kandidātu sarakstus.                          

10. punkts 

Papildus nosacījumu un vadlīnijas COVID-19 infekcijas ierobežošanai mācību/treniņu 
nometņu laikā apstiprināšana                                                                                                      

 
(A.Vitkovskis) 

 
10.1. Apstiprināt papildus nosacījumu un vadlīnijas COVID-19 infekcijas ierobežošanai 
mācību/treniņu nometņu laikā apstiprināšana; 
 
10.2. Apstiprināt veiktās izmaiņas LVF Valdes sēdes Nr.1-16/7-2020 apstiprinātajā Covid-19 
infekcijas ierobežošanas LVF izdotajā kārtībā.  
 

11. punkts 

Latvijas sieviešu volejbola izlases galvenās treneres ziņojums                                   

(I.Minusa) 

11.1. Latvijas sieviešu volejbola izlases galvenā trenere I. Minusa infomē LVF Valdi, ka COVID-

19 situācijas dēļ nespēj izlases kandidātēm nodrošināt pilnvērtīgu treniņprocesu, lai 

sagatavotos maijā gaidāmajai EČ kvalifikācijai. I. Mnusa uzsver, ka svarīgi, lai treniņprocess 

notiktu regulāri un 12-14 spēlētājas varētu trenēties visas vienkopus;   

11.2. Sakarā ar to, ka sieviešu izlasei šobrīd nav darbības plāna gaidāmajām EČ kvalifikācijas 

sacensībām, A. Vitkovskis lūdz Valdi pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu;  

11.3. Valdes locekļi ierosina izsludināt konkursu uz galvenā trenera vietu;  

11.4. K. Čerņavskis rosina izsludināt konkursu pēc iespējas ātrāk, lai izlase jau martā varētu 

uzsākt pienācīgu treniņprocesu; 

11.5. J. Valerts aicina izsludināt starptautisku konkursu; 

11.6. Valde vienbalsīgi lemj tuvākajā laikā izsludināt starptautisku konkursu uz Latvijas sieviešu 

izlases galvenā trenera vietu, lai pēc iespējas ātrāk izlases kandidātes varētu pienācīgi uzsākt 

gatavošanos. 

12. punkts 

LVF komisiju turpmākā darbība 



(G. Aizporiete) 

12.1. G. Aizporiete aicina Valdi lemt kādā veidā tiek atjaunotas LVF Komisijas;  

12.2. A. Namiķis iepazīstina Valdi ar savu līdzšinējo pieredzi kā pludmales komisijas vadītājam. 

Piedāvā variantu, ka Valde ievēl komisiju vadītājus. Komisijas sastāva locekļi varēs paši 

pieteikties uz vietu komisijā; 

12.3. J. Valerts ierosina komisiju locekļiem ievēlēt komisiju vadītājus; 

12.4. Balsojot sešiem Valdes locekļiem “Par” (G. Aizporiete, A. Misirova, K. Timermanis, J. 

Stukuls, K. Čerņavskis, A. Namiķis), bet vienam “Pret” (J. Valerts) tika pieņemts sekojošs 

lēmums: LVF Valde nosaka komisiju vadītājus, savukārt komisiju locekļi varēs pieteikties 

komisijās paši, bet sastāvu izvēlēsies Valdes noteiktais vadītājs.       

 

13. punkts 

Dažādi 

13.1. Lēmums par ziedojumu izmaksāšanu senioriem Mārtiņam Elefantam, Ilmai 

Lokmanei, Ilvijai Širjakovai un Romānam Princam, LVF akcijas “Nepaliec vienaldzīgs un 

ziedo!” ietvaros 

13.1.1. Pamatojoties uz LVF Statūtiem, Valde vienbalsīgi lēma apstiprināt akcijā saziedoto 

līdzekļu izmaksāšanu senioriem četrās vienādās daļās. 

13.2. Junioru (gan meiteņu, gan puišu) pludmales volejbola galveno treneru 

apstiprināšana 

13.2.1. Konkursa vērtēšanas Komisijas vadītājs A. Vitkovskis iepazīstina Valdi ar Komisijas 

lēmumu uz meiteņu galvenā trenera amatu virzīt Aigaru Birzuli; 

13.2.2.  A. Namiķis izsakās, ka respektē Komisijas lēmumu, taču, kā tuvu stāvoša persona 

pludmales volejbola komandai Namiķe/Brailko, informē Valdi, ka šī lēmuma apstiprināšana 

varētu neveiksmīgi skart konkrēto komandu; 

13.2.3.  K. Timermanis, kurš bija arī viens no vērtēšanas Komisijas locekļiem, izsakās, ka ir 

svarīgi, lai junioru galvenajam trenerim rūpētu ne tikai viens konkrēts pāris, bet kas notiek arī 

U20, U18, U16 vecumgrupās. Informē, ka Komisija lēmusi par labu A. Birzulim viņa plašā 

skatījuma dēļ un vīziju par jaunākajām vecumgrupām; 

13.2.4. G. Aizporiete uzsver, ka pastāv iespējas lemt par izņēmumiem sakarā ar LOV pāriem, 

uzticot trenerim realizēt pamatplānu – pludmales volejbola pēctecību; 

13.2.5. J. Valerts aicina Valdes locekļus nošķirt biznesa projektu no izlases lietām, jo mērķis ir, 

lai Latvijai būtu vairāki konkurētspējīgi volejbolistu pāri, nevis tikai viens pāris, kas visās vecuma 

grupās dominētu;  

13.2.6. Balsojot sešiem Valdes locekļiem “Par” (G. Aizporiete, A. Misirova, K. Timermanis, J. 

Stukuls, K. Čerņavskis, J. Valerts), bet  A. Namiķim “Atturoties”, pamatojoties uz Valdes 

nolikuma 4.5.6. punktu, Valde meiteņu pludmales volejbola galvenā trenera amatā apstiprināja 

A. Birzuli;    

13.2.7. Konkursa vērtēšanas Komisijas vadītājs A. Vitkovskis iepazīstina Valdi ar Komisijas 

lēmumu uz puišu galvenā trenera amatu virzīt Lauri Iecelnieku; 



13.2.8. K. Čerņavskis vērš uzmanību uz L. Iecelnieka mērķiem veidot Baltijas līgas komandu 

klasikā, norādot, ka L. Iecelnieka apstiprināšana amatā neiet kopā ar nostāju, ka klasiska un 

pludmales volejbols ir divi dažādi sporta veidi; 

13.2.9. Arī G. Aizporiete, neapšaubot trenera profesionalitāti, izsaka bažas par L. Iecelnieka 

paralēlo darbošanos kā klasikā, tā pludmales volejbolā. Rosina izvērtēt iespējas došanu otram 

kandidātam A. Vildem, pamatojoties uz to, ka ir jāpaplašina izlašu treneru loks.  

13.2.10. J. Valerts norāda uz L. Iecelnieka sasniegtajiem veiksmīgajiem rezultātiem pludmales 

volejbolā, paralēli veicot klasikas trenera pienākumus.  

13.2.11. Balsojot pieciem Valdes locekļiem “Par” (A. Misirova, K. Timermanis, J. Stukuls, J. 

Valerts, A. Namiķis), vienam “Pret” (K. Čerņavskis) un vienam “Atturoties” (G. Aizporiete), Valde 

puišu pludmales volejbola galvenā trenera amatā apstiprināja L. Iecelnieku;.   

 13.3. Par revidenta apstiprināšanu 

13.3.1. Atlikt zvērināta revidenta apstiprināšanu uz nākamo Valdes sēdi. 

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 Latvijas čempionāta sievietēm atsākšanu bez Nacionālās līgas sievietēm 

dalībkomandām (vienbalsīgi); 12.02.2021.  

14.2. Apstiprināt Nacionālās līgas sievietēm 2020./2021. gada sezonas atcelšanu (vienbalsīgi); 

12.02.2021.  

14.3. Apstiprināt Latvijas čempionāta sievietēm izspēles kārtību un čempionāta izspēlēšanu 

līdz 11.aprīlim (vienbalsīgi). 19.02.2021.  

14.4. Apstiprināt Junioru izlašu paplašinātos sarakstus, lai uzsāktu gatavošanos Eiropas 

čempionāta sacensībām (“Par”: G. Aizporiete, K. Timermanis, A. Misirova, J. Valerts, A. 

Namiķis, L. Mežgaile, K. Čerņavskis; “Pret”: J. Stukuls). 23.02.2021.  

   

Sēdi vadīja                    Gunta Aizporiete 

Protokolēja        Elza Breidaka  


