
 

Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” 

Valdes sēdes protokols Nr.1-16/10-2022 

2022. gada 6. aprīlī, plkst. 11:00 

Attālināta Valdes sēde platformā “Zoom”.  

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

Arnis TUNTE, Kristaps ČERŅAVSKIS, Armands NAMIĶIS, Aleksandra MISIROVA, Jānis VALERTS, 
Jānis STUKULS 
 
Nepiedalās: Linda MEŽGAILE  
 
Pieaicinātie: Sandra SELGA, Arturs VITKOVSKIS, Kaspars TIMERMANIS, 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 6 Valdes locekļi, kuriem ir balss tiesības. Atbilstoši LVF Statūtiem 

Valde ir lemttiesīga. 

1.punkts 

LVF Valdes sēdes Nr.1-16/10-2022 Darba kārtība.  

(A. Tunte) 

1.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes Darba kārtību. 

2.punkts 

Latvijas U15 meiteņu un U16 zēnu kandidātu sarakstu apstiprināšana un aktuālākā 

informācija par sieviešu izlases treneri  

(A. Vitkovskis) 

2.1. Nacionālo izlašu koordinators A. Vitkovskis aicina apstiprināt U15 meiteņu izlases un U16 

zēnu izlases kandidātu sarakstus; 

2.2  Diskusijas par treniņnometņu rīkošanu; 

2.3. Apstiprināt kandidātu sarakstus (vienbalsīgi); 

2.4. A. Vitkovskis informē par aktuālo situāciju saistībā ar Latvijas sieviešu volejbola izlases 

galveno treneri, kuram uz diviem gadiem dabūts finansējums no FIVB. Izsludinātajā konkursā 

pieteikušies septiņi kandidāti. Ar katru tiks veiktas pārrunas, kurās piedalīsies Valdes locekļi K. 

Čerņavskis, A. Misirova, treneru komisijas vadītājs J. Jerumanis un izlašu koordinators A. 

Vitkovksis; 



2.5. Diskusijas, vai piedāvāt trenerim strādāt ar izlasi dažus mēnešus vai piedāvāt palikt un 

strādāt Latvijā uz gadu;  

2.6. J. Valerts lūdz komentēt radušos situāciju saistībā ar FIVB iegūto finansējumu uz diviem 

gadiem klasikai, apejot Valdē pieņemto lēmumu vienu gadu pieteikt klasikas projektu, bet 

nākamo – pludmales volejbola projektu; 

2.7. A. Vitkovskis izsakās, ka bija iespēja pieteikties finansējumam uz diviem gadiem, kas tika 

izmantota, ņemot vērā to, ka sieviešu izlase viennozīmīgi ir ilgtermiņa projekts, kam 

nepieciešama stabilitāte;  

2.8. A. Namiķis izsakās, ka nākamajos divos gados FIVB konkursā jāpiesaka pludmales 

volejbola projekti; 

2.9. Pieņemts zināšanai.  

3.punkts 

Aktuālais saistībā ar “Pro Beach Tour – Elite 16” Jūrmalā 

(K. Timermanis) 

3.1. K. Timermanis prezentē izmaiņas “Pro Beach Tour – Elite 16” budžeta pozīcijās un 

sniedz aktuālāko informāciju saistībā ar turnīra organiznēšanu; 

3.2. K.Čerņavskis lūdz precizēt informāciju par mārketinga aģentūru iesaisti, savukārt A. 

Namiķis par ieņēmumiem no sponsoriem; 

3.3. Diskusijas par izmaksām saistībā ar viesnīcas pakalpojumiem un LVF sekretariāta 

iesaisti turnīra organizēšanā; 

3.4. Pieņemts zināšanai.  

4.punkts 

Par Junioru Pludmales volejbola EČ Atlases Nolikumiem 2022 - U-22, U-20, U-18 un U-

19 grupās  

(S. Selga) 

4.1. Nacionālo pludmales volejbola izlašu koordinatore S. Selga iepazīstina ar izstrādātajiem 

Junioru EČ atlases nolikumiem. Izrietot no nolikumiem, U22 grupai ir tikai atlase (divas dienas), 

bet pārējām trīs grupām – atlase + treniņnometne. S. Selga aicina apstiprināt nolikumus;  

4.2. Apstiprināt Junioru pludmales volejbola EČ atlases nolikumus (vienbalsīgi).  

5.punkts 

Par Wild Card uz Elite-16 sacensībām Jūrmalā un par Wild Card pieteikumiem uz PČ 

pieaugušajiem 

(S. Selga) 

5.1. Par Wild Card atlasēm uz Elite-16 sacensībām Jūrmalā – vīriešiem atlase norisināsies 2. 

kārtās (16. aprīlis un 23.-24.aprīlis), bet sievietēm divas dienas (14. un 15. maijs); 

5.2. Diskusijas par temperatūru pie kādas turnīru rīkot ārā/iekšā; 



5.3. S. Selga informē, ka līdz 25. aprīlim jāiesniedz provizoriskais komandu saraksts ar 

komandām PČ (bez ierobežojumiem); 

5.4. Diksusijas par saraksta veidošanu.  

6. punkts 

Par budžeta grozījumiem 

(A. Tunte) 

6.1. A. Tunte informē Valdes locekļus par gaidāmajiem grozījumiem budžeta optimizēšanas 

sakarā, detalizētāku informāciju solot prezentēt vēlāk; 

6.2. Pieņemts zināšanai.  

7. punkts 

Par kopsapulci 

(A. Tunte) 

7.1. Valdes locekļi tiek iepazīstināti ar gaidāmās LVF biedru kopsapulces scenāriju; 

7.2. Pieņemts zināšanai. 

 

 

 

 

Sēdi vadīja                      Arnis Tunte 

Protokolēja        Elza Breidaka  


