
 

LVF Valdes sēdes Nr. 1-16/22-2022 protokols 

 

2022.gada 15.decembrī, plkst.12:00, neklātienē 

LVF birojs, Andrejostas iela 17, Rīga 

 

Attālināta Valdes sēde platformā “Zoom” 

Piedalās Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” valdes locekļi:  

Arnis TUNTE, Kristaps ČERŅAVSKIS, Armands NAMIĶIS, Aleksandra MISIROVA, Jānis VALERTS, Jānis 
STUKULS, Arturs VITKOVSKIS, Mairita BUKLAGINA 
 
Pieaicinātie: 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 8 Valdes locekļi, kuriem ir balss tiesības. Atbilstoši LVF Statūtiem 

Valde ir lemttiesīga. 

 

 

 

1. Punkts 
Darba kārtības apstiprināšana 

(A.Tunte) 
1.1. Mainīt darba kārtības secību, 4.punktu liekot kā 3.punktu. 
1.2. Apstiprināt darba kārtību (vienbalsīgi). 
 

2. Punkts 
Valdes sēdes Nr.1-16/21-2022 protokola apstiprināšana 

(A.Tunte) 
 
2.1.Apstiprināt LVF Valdes sēdes Nr.1-16/21-2022 protokolu (vienbalsīgi). 
 

3.punkts 
LOK sportistu sastāvs 2023.gadam 

(S. Selga) 
 

3.1. Pārcelt Starptautiskās Olimpiskās komitejas (Sok) piešķirtā finansējuma (programmā 
“Parīze 2024”) pārcelšanu uz 2023.gadu, (jo 2022.gadā par visiem 10 000 euro atskaitīties 
nevarēja) komandai Namiķe/Ēbere. 
 
(“Par” A.Tunte, K.Čerņavskis, A.Vitkovskis, A.Misirova, M.Buklagina, J.Stukuls; 



“Atturas”: A.Namiķis; “Nepiedalās balsojumā”: J.Valerts) 
 
 
3.2. Pieņemt zināšanai/virzīt uz nākamo Valdes sēdi jautājumu par finanšu sadalījumu LOK 
sportistiem (vienbalsīgi). 
 
3.3. S.Selga iepazīstina LVF Valdi ar sarakstu, kas atspoguļo LOK sportistu sastāvu 
2023.gadam. 
 
3.4. Apstiprināt LOK sportistu sastāvu 2023.gadam šādā sadalījumā: 
Zelta sastāvs: 

1. Tīna Laura Graudiņa, 
2. Anastasija Samoilova 

Sudraba sastāvs: 
3. Edgars Točs (tiek pārcelts zemākā sastāvā) 
4. Mārtiņš Pļaviņš (tiek pārcelts zemākā sastāvā) 
5. Jānis Šmēdiņš 
6. Aleksandrs Samoilovs 
7. Kristians Fokerots (tiek pārcelts augstākā sastāvā) 
8. Gustavs Auziņš (tiek pārcelts augstākā sastāvā) 
9. Dāvis Teteris (tiek uzņemts no jauna) 
10. Olivers Bulgačs (tiek uzņemts no jauna) 

Bronzas sastāvs: 
11. Artūrs Rinkevičs (tiek pārcelts zemākā sastāvā) 
12. Ardis Daniels Bedrītis (tiek pārcelts zemākā sastāvā) 
13. Līva Ēbere (tiek uzņemts no jauna) 
14. Deniela Konstantinova (tiek uzņemts no jauna) 

 
Ar 2023. gada janvāri no LOV sastāva tiek izslēgti: 

 Anete Namiķe, 

 Varvara Brailko 
 
(“PAR” – A.Tunte, J.Stukuls, M.Buklagina, J.Valerts, A.Namiķis, A.Misirova;  
balsojumā nepiedalās: A.Vitkovskis, K.Čerņavskis (balsojuma brīdī nepiedalās sēdē). 
 
 

4. Punkts 
Kopsapulce, darba kārtība 

(A.Tunte) 
 

4.1. A.Tunte atgādina, ka LVF Biedru Kopsapulce notiks 17.decembrī, Rimi Olimpiskajā 
centrā; iepazīstina LVF Valdi ar Kopsapulces prezentācijas struktūru un saturu (pieņemt 
zināšanai). 
 
 
 

5. Punkts 



FIVB projekts - pludmales volejbola trenera finansējums 
(J. Valerts) 

 
5.1. J.Valerts informē par FIVB projektu; atgādina, ka bija lemts par principu vienu gadu šo 
projektu izmantot pludmales volejbolam, vienu gadu – klasiskajam volejbolam, taču faktiski 
klasiskajam volejbolam šis projekta atbalsts tika piešķirts divus gadus pēc kārtas; aicina 
projektu īstenot pludmales volejbolā, kā iepriekš tika lemts. 
 
Diskusijās iesaistās: A.Vitkovskis, A.Tunte, J.Valerts, A.Namiķis. 
 
5.2. Virzīt jautājumu uz Pludmales volejbola komisiju, lai tā sagatavo priekšlikumus, kā 
varētu izmantot finansējumu (pēc tam to prezentēt Valdē). 
(“PAR”: A.Tunte, J.Valerts, J. Stukuls, A.Namiķis, K.Čerņavskis, A.Misirova, M.Buklagina; 
“PRET” – A.Vitkovskis). 
 

6. Punkts 
TOP kauss skolām 

(A.Tunte) 
 

6.1. A.Tunte ziņo, ka atgriežas “TOP KAUSS”; vērtīgs solis –atjaunot šo pasākumu; 
Šim pasākumam attiecīgi tiks piesaistīts projektu vadītājs (pieņemts zināšanai). 
 

 
7. Punkts 

CEV U20 pludmales volejbola čempionāts Rīgā 2023 
(A.Vitkovskis, A.Tunte) 

 
7.1. A.Tunte informē , ir atbalsts no Rīgas pašvaldības, pagaidām no Valsts nav atbalsta, bet 
vēl notiks sarunas par iespējām atbalstīt šo pasākumu, ir uzrunāti vairāki sponsori; 
10.-13.augusts 2023., norises vieta: Rīga, A.Vitkovskis – sacensību direktors, iniciatīva no 
A.Vitkovska, ka varētu šādu pasākumu īstenot (pieņemts zināšanai). 
 

 
8. Punkts  

VW Beach Pro tour Challenger posms Jūrmala, apmaksa direktoram 
(A.Tunte) 

 
8.1. A.Tunte atgādina, ka sacensību direktors ir Māris Blumbergs. Paceļ jautājumu par peļņas 
sadalījumu, ja turnīrs tiek aizvadīts ar peļņu. Aicināt M.Blumbergu uz atsevišķu sarunu par 
iespējamo peļņas sadalījumu no viņa skatpunkta, ko tad tālāk virzīt Valdei gala lēmuma 
pieņemšanai (pieņemts zināšanai). 
 
 
 
 
 

9. Punkts 



Prēmiju sadalījums 
(A.Namiķis) 

 
 
9.1. A.Namiķis izsakās, ka iepriekšējās prēmijas, viņaprāt, netika sadalītas korekti, jo sadale 
notika bez Valdes un Pludmales volejbola komisijas iesaistīšanās un akcepta; prēmijas nav 
sadalītes pēc Pludmales volejbola komisijas izstrādātajiem un Valdes apstiprinātajiem 
kritērijiem. 
 
9.2. A.Tunte: norāda, ka šādi kritēriji iepriekš nav tikuši apstiprināti Valdē un ierosina 
Pludmales volejbola komisijai vēlreiz izstrādāt/pārskatīt kritērijus prēmiju sadalījumam, lai 
virzītu tos apstiprināšanai uz Valdi, tāpat arī ierosina nākamreiz pirms prēmiju sadales no 
Valdes izsūtīt sportistiem rekomendējošu e-pastu, taču liek uzsvaru uz to, ka gala lēmumam 
par prēmiju sadalījumu jābūt pašu sportistu ziņā (pieņemts zināšanai). 
 
 
 
 
 
 

 
 


