
 

Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” 

Valdes sēdes protokols Nr.1-16/19-2022 

2022. gada 6.oktobrī, plkst. 14:00 

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 
 
Pieaicinātie: Edgars ZAIŽENIJS, Arturs VITKOVSKIS, Sandra SELGA, Kristīne LEJIŅA 
 
Sēdi vada: Arnis TUNTE 

Protokolē: Kristīne LEJIŅA 

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 

Darba kārtības apstiprināšana 

(A. Tunte) 

1.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes Nr. 1-16/19-2022 Darba kārtību, iekļaujot tajā punktu 

par programmas “Parīze 2024” finansējumu pludmales volejbolā, kā arī mainīt Darba 

kārtības secību. 

 1.2. Apstiprināt mainītu Darba kārtību (vienbalsīgi).     

2.punkts 

Par Olimpiskās solidaritātes programmu “Atbalsts Sieviešu sporta spēļu komandai 

gatavošanās dalībai OS Parīze 2024”  

(S. Selga) 

2.1. S. Selga informē par to, ka sezonas sākumā tika izstrādāts Nolikums par programmas 

“Parīze 2024” finansējumu, kas nosaka, ka komandas, kas līdz konkrētam datumam pieteicās, 

visu gadu līdz oktobrim iesūta savus sasniegumus sacensībās, tādā veidā krājot punktus, kas 

tiek summēti kopā un kas beigās nosaka uzvarētāju. Nolikums paredz, ka tai komandai, kas 

uzvar, būs iespēja oktobrī Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) iesniegt visus izdevumu 

pamatojumus (par dalību sacensībās, gatavošanos sacensībām/treniņnometnēm u.tml.), 

rezultātā saņemot finansējumu no LOK EUR 10 000 apmērā par periodu 01.01.2022.-

31.12.2022. Pēc iesūtītajiem rezultātiem (kas arī tika apkopoti un pārbaudīti), šī gada 

finansējumu par gatavošanos Olimpiskajām spēlēm “Parīze 2024” būtu jāsaņem komandai 

Namiķe/Ēbere. 



Nepieciešams LVF Valdes apstiprinājums, lai uz šī lēmuma pamata tālāk varētu komunicēt ar 

LOK. 

2.2. A.Tunte papildina par Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāvu, informējot, ka 

pludmales volejbolam ir 12 kvotas/vietas (12 sportisti) sportistu finansējumam, bet ir 

nepieciešamas 16 vietas. Svarīgi, lai nepārklājas, ka kāds jau ir LOV sastāvā un ka kādam 

iedod dubultā finansiālo atbalstu (LOV sastāvā un vēl no OS programmas “Parīze 2024”), tāpēc 

par nākamā gada finansiālo atbalstu sportistiem ir jālemj jau šī gada decembrī, lai visiem 

sportistiem ar augstiem sasniegumiem spētu sniegt finansiālu atbalstu. 

2.3. Apstiprināt OS programmas “Parīze 2024” finansējuma piešķiršanu pludmales volejbola 

komandai Namiķe/Ēbere. 

(“PAR”: A.Tunte, K.Čerņavskis, A.Misirova, J.Valerts, J.Stukuls; “ATTURAS”: A.Namiķis) 

3.punkts 

“OPTIBET Latvijas čempionāta volejbolā vīriešiem 2022./2023.gads” Nolikuma 

apstiprināšana  

(E. Zaiženijs) 

3.1. E.Zaiženijs ziņo par to, ka sacensību Nolikumā nekas daudz pēc būtības nav mainīts; 

vienīgās izmaiņas ir tādas, ka Nacionālajā līgā nebūs “Final 4”, jo komandu pārstāvji izteikuši 

vēlmi spēlēt pilnu finālturnīru. 

3.2. Apstiprināt “OPTIBET Latvijas čempionāta volejbolā vīriešiem 2022./2023.gads” Nolikumu 

(vienbalsīgi).               

4.punkts 

“OPTIBET Latvijas čempionāta volejbolā sievietēm 2022./2023.gads” Nolikuma 

apstiprināšana  

(E. Zaiženijs) 

 4.1. E. Zaiženijs informē, ka Nolikumā, salīdzinot ar iepriekšējās sezonas Nolikumu, pēc 

būtības nekas daudz nav mainījies. 

4.2. Apstiprināt “OPTIBET Latvijas čempionāta volejbolā sievietēm 2022./2023.gads” Nolikumu 

(vienbalsīgi).               

5.punkts 

Aktuālā info par nacionālajām volejbola izlasēm 

(A. Vitkovskis) 

5.1. A Vitkovskis informē, ka 2023.gadā ar abām izlasēm (sieviešu un vīriešu) tiek plānots 

piedalīties Sudraba līgā; nav zināms IZM finansējums visām izlasēm, taču tiek paredzēts, ka 

tas būs mazāks (iespējams, par 40-50%), jo vīriešu un sieviešu volejbola izlases nestartēs 

sacensībās, kas atbilstu IZM kritērijiem par finansējuma piešķiršanu (Sudraba līga neatbilst IZM 

kritērijiem). Sacensībās piedalīsies tikai U17 zēnu un U17 meiteņu izlase, līdz ar ko būs tikai 2 

izlases, par kurām IZM iesniegt info finansējuma pieprasījumam.  



A.Vitkovskis informē, ka plāns ir nākamgad ar LV Vīriešu volejbola izlasi piedalīties Sudraba 

līgā; cer, ka saglabāsies lielie sponsori, kas jau bija izlasēm un ka kopā ar Rīgas Domes  

finansējumu, kuram pieteiksies 2023.g.janvārī, kopējais finansējums būs pietiekošs. 

A.Vitkovskis informē, ka Starptautiskā Volejbola federācija (FIVB) ir veikusi izmaiņas attiecībā 

uz jauniešu izlašu vecuma grupām, kas nozīmē to, ka meiteņu un zēnu izlases būs vienā 

vecumā (iepriekš- zēnu izlase bija par 1 gadu vecāki, nekā meitenes), un šajā sakarī ir 

nepieciešams lemt, ko darīt tālāk- saglabāt 2008.gadu izlasi vai izveidot jaunu 2007./2008.gadu 

izlasi, kā arī svarīgs ir jautājums, kurš no treneriem šādu jaunizveidotu izlasi vadītu.  

5.2. Virzīt jautājumu par 2007./2008.gadu izlases treneri uz nākamo Valdes sēdi (vienbalsīgi). 

 

6.punkts 

Rīgas Stradiņa universitātes uzņemšana par LVF juridisko biedru 

(A. Tunte) 

6.1. Izskatīja lēmumu par Rīgas Stradiņa universitātes uzņemšanu par LVF juridisko biedru.  

6.2. Rekomendēt LVF Padomei uzņemt Rīgas Stradiņa universitāti par LVF juridisko biedru 

(vienbalsīgi).  

7.punkts 

Volejbola klubs “LIEPĀJA” uzņemšana par LVF juridisko biedru 

(A. Tunte) 

7.1. Izskatīja lēmumu par biedrības Volejbola klubs “LIEPĀJA” uzņemšanu par LVF juridisko 

biedru.      

7.2. Rekomendēt LVF Padomei uzņemt biedrību Volejbola klubs “LIEPĀJA” par LVF juridisko 

biedru (vienbalsīgi).    

8.punkts 

Biedrības “Labie nodomi” uzņemšanu par LVF juridisko biedru 

(A. Tunte) 

8.1. Izskatīja lēmumu par biedrības “Labie nodomi” uzņemšanu par LVF juridisko biedru. 

8.2. Rekomendēt LVF Padomei uzņemt biedrību “Labie nodomi” par LVF juridisko biedru. 

(vienbalsīgi).    

 9.punkts 

Pasākumi un finanšu piesaiste 

(A. Tunte) 

9.1. A. Tunte ziņo, ka LVF projektu ir daudz un norāda, ka jāturpina strādāt un piesaistīt 

finanšu līdzekļus. 

9.2. A. Namiķis informē, ka savu iespēju robežās turpinās attīstīt LVF “100 Draugu” 

pasākumus.  



9.3. Pieņemts zināšanai 

10.punkts 

Dažādi 

10.1. LVF Valdes locekļi diskutē par Jelgavas sieviešu volejbola komandas uzvedību pēc 

“Superkauss 2022” sacensībām ģērbtuvē (nekārtības) un par to kā LVF vajadzētu reaģēt uz 

šādu situāciju (sankcijas, brīdinājuma vēstule?), kā arī par nepieciešamību tuvākajā nākotnē 

izveidot LVF ētikas vai disciplināro komisiju. 

10.1.1. Izstrādāt un izsūtīt brīdinājuma vēstuli Jelgavas sieviešu volejbola komandai un 

rosināt tuvākajā nākotnē izveidot LVF Ētikas komisiju (vienbalsīgi). 

10.2. A. Tunte informē, ka bija tikšanās ar LOK, un tika virzītas sarunas par to, ka nepieciešams 

vēl 4 pārus iekļaut Latvijas Olimpiskajā vienībā (LOV), lai viņiem sniegtu finansiālo atbalstu, jo 

sportiskie sasniegumi ir vairāk nekā tikai 12 sportistiem, kas ir no LOK iedotā kvota, cik 

sportistiem varēs sniegt atbalstu. 

Kad beigsies sezona, tad (visticamāk, novembrī) lems par LOV sastāvu, bet LOK par to lems 

tikai decembrī, un zinās, vai varēs piešķirt papildus 4 vietas vai nē. 

Tāpat arī pauž viedokli par nepieciešamību atgriezt praksē pludmales volejbola treneru 

atalgojuma sistēmu, lai nebūtu situācijas, kad periodā bez sacensībām/darba, treneri paliek 

bez algas. 

10.2.1 Pieņemts zināšanai 

10.3. K. Čerņavskis ziņo par transfēriem un rosina attīstīt ideju par transfēra summas daļas 

novirzīšanu skolai/trenerim kā pateicību par ieguldīto darbu sportista sagatavošanā; mērķis ir 

palīdzēt sportistiem doties spēlēt ārzemēs, jo tas kopējam Latvijas volejbola līmenim noteikti 

palīdzēs celties, tāpēc labi būtu kā pateicību daļu no transfēriem novirzīt treneriem. 

Tunte: jādomā par procentu sadalījumu, cik un kam aiziet nauda no transfēriem par sportistiem, 

jo Federācijai ir nopelns, bet ne tik liels kā, piemēram, sporta skolai un konkrētiem treneriem. 

Pie šī jautājuma noteikti vajadzētu atgriezties nākošgad. Idejiski piekrīt, bet jādomā, kā to 

īstenot realitātē. 

A.Namiķis: izsaka ideju transfēra summas sadalījumā piemērot grādāciju: naudas sadalījums 

attiecīgi pirmajam trenerim, otrajam utt.  

10.3.1. Pieņemts zināšanai 

                                                                                         

Sēdi vadīja                      Arnis Tunte 

Protokolēja        Kristīne Lejiņa  


