
 

Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” 

Valdes sēdes protokols Nr.1-16/17-2022 

2022. gada 25. jūlijā, plkst. 11:00 

LVF Birojs, Andrejostas iela 17 

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

Arnis TUNTE, Kristaps ČERŅAVSKIS, Armands NAMIĶIS, Aleksandra MISIROVA, Jānis VALERTS, 
Jānis STUKULS 
 
Pieaicinātie: Arturs VITKOVSKIS, 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.1-16/17-2022 Darba kārtība.  

(A. Tunte) 

1.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes Darba kārtību. 

2.punkts 

Aktuālā informācija par Latvijas sieviešu volejbola izlasi 

(K. Čerņavskis)   

2.1. Sieviešu izlases menedžeris K. Čerņavskis informē par situāciju saistībā ar izlases galvenā 

trenera turpmāko darbu ziemas periodā. Doma ir piesaistīt pie RVS komandas, par cik septiņas 

izlases spēlētājas spēlē RVS un uzņemties finansiālas saistības par treneri ziemas periodā. 

Esot par RVS komandas galveno treneri, izlases treneris periodiski strādātu arī ar citām 

komandām, palīdzot un konsultējot; 

2.2. A. Misirova norāda uz būtisko, ka pašmāju treneriem ir jāpārņem izlases trenera filozofija, 

lai būtu ilgtermiņa pienesums no šīs sadarbības; 

2.3. Valdes locekļi diskutē par kritērijiem, kāpēc trenerim jābūt tieši RVS komandas galvenajam 

trenerim. Atbalsta pamatojumu, ka tieši no RVS komandas izlasē spēlē visvairāk meiteņu. Taču 

jādomā par atvērtajiem treniņiem, ļaujot arī citu klubu spēlētājām braukt un trenēties pie izlases 

trenera; 

2.4. Pieņemts zināšanai.  

3. punkts 



Par Nāciju kausu pludmales volejbolā (balvu fonds, treneris, sastāvs) 

(A. Tunte) 

3.1. A. Tunte aicina Valdes locekļus apstiprināt pludmales volejbolistu A. Namiķes, V. Brailko, 

A. Kravčenokas, T. Graudiņas dalību Nāciju kausā trenera A. Birzuļa vadībā un balvu fonda 

sadalījumu proporcijā 50/50 

3.2. Diskusijas par turnīra summām un sadalījumu – meitenēm savā starpā vienādās daļās;   

3.3. Apstiprināt volejbolistu dalību Nāciju kausā, balvu fondu sadalot sekojoši: 50% spēlētājām 

(katrai sportistei vienādās daļās), 50% federācijai (vienbalsīgi).     

4. punkts        

LVF un EVL sadarbība (komandu skaits un pienākumu sadale)                             

(A. Tunte)       

4.1. A. Tunte informē par aktuālo gaidāmās klasikas sezonas sakarā, informējot par komandu 

skaita samazināšanos un par sadarbību ar EVL; 

4.2. Valdes locekļi diskutē par problemātisko situāciju ar tiesnešu izmaksām; 

4.3. Pieņemts zināšanai.   

5. punkts  

Par Jūrmalas turnīra finansēm un nākamā gada plāniem 

(A. Tunte)  

5.1. A. Tunte detalizēti izklāsta pašreizējo situāciju saistībā ar Beach Pro Tour Elite 16 turnīra 

Jūrmalā finansēm, sadarbību ar rīkotāju komandu un plāniem nākamgad rīkot nevis Elite 16 

turnīru, bet gan Challenger turnīru, organizāciju uzņemoties federācijai;  

5.2. Valdes locekļi atbalsta domu par Challenger rīkošanu, paužot kritiku Jūrmalas turnīra 

rīkotājiem par turnīra sarīkošanu ar mīnuss zīmi finansiāli, lai gan sākotnējais mērķis, lemjot 

par šāda mēroga turnīra rīkošanu bija finansiāli iegūt. 

6. punkts 

Dažādi 

6.1. Par iespēju volejbola treneriem studēt LU; 

6.1. 2. Pieņemts zināšanai.  

6.2. Par klubu čempionātu pludmales volejbolā; 

6.2.1. Diskusijas par čempionāta organizēšanu ziemā. A. Namiķis norāda, ka vajag kādu, kas 

visu koordinē, bet jautājums vai to dara federācija vai entuziasti. Dalību ņemtu idejiski ap 8-10 

klubiem – gan sieviešu, gan vīriešu. 

6.2.2. Pieņemts zināšanai.                   

Sēdi vadīja                      Arnis Tunte 

Protokolēja        Elza Breidaka  


