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VALDES LĒMUMS 

(protokols Nr.2018/2812/02) 

 

Rīga, 

2018.gada 28.decembris 

 

Par valdes pieņemtiem lēmumiem laika periodā  

no 2018.gada 21.novembra līdz 2018.gada 28.decembrim 

 

Papildus iespējai organizēt Latvijas Skvoša federācijas valdes klātienes sēdes, lai nodrošinātu Latvijas 

Skvoša federācijas lēmumu izskatīšanas un pieņemšanas efektivitāti un elastīgumu, Latvijas Skvoša 

federācijas valde izskata darba kārtības jautājumus un pieņem par tiem lēmums ar balsu vairākumu, veicot 

elektronisku saziņu un reģistrējot tos Latvijas Skvoša federācijas lietvedības sistēmā. Vienu reizi mēnesī valde 

apkopo pieņemtos lēmumus, sagatavojot par to valdes lēmumu protokolu. Nepieciešamības gadījumā par 

atsevišķiem lēmumiem valde sagatavo valdes lēmuma protokolu nekavējoties. 

 

21.11.2018. VALDE NOLĒMA: 

1. Veikt Inetas Mackevičas PSA licences apmaksu 2019.gadam. 

 

Balsojums:  6 balsis PAR / 0 balsis PRET 

 

Māris Macijevskis - PAR 

Edīte Masaļska- PAR 

Baiba Lulle - PAR 

Ivars Bērziņš - PAR 

Ēriks Tikaiže – PAR 

Dimitrijs Bekasovs - PAR 

 

17.12.2018. VALDE NOLĒMA 

2. Papildus iespējai organizēt Latvijas Skvoša federācijas valdes klātienes sēdes, veikt Latvijas Skvoša 

federācijas darba kārtības jautājumu apspriešanu un lēmumu pieņemšanu, veicot elektronisku saziņu 

un reģistrējot tos Latvijas Skvoša federācijas lietvedības sistēmā. Vienu reizi mēnesī valde apkopo 

pieņemtos lēmumus, sagatavojot par to valdes lēmumu protokolu. Valdes lēmumu protokolus 

paraksta vismaz valdes priekšsēdētājs un vēl vismaz 2 valdes locekļi, vai arī vismaz četri valdes locekļi, 

bez valdes priekšsēdētāja. Nepieciešamības gadījumā par atsevišķiem lēmumiem valde var sagatavot 

valdes lēmuma protokolu nekavējoties. 

 

Balsojums: 6 balsis PAR / 0 balsis PRET 
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Māris Macijevskis - PAR 

Edīte Masaļska - PAR 

Baiba Lulle - PAR 

Ivars Bērziņš - PAR 

Ēriks Tikaiže – PAR 

Dimitrijs Bekasovs - PAR 

 

18.12.2018. VALDE NOLĒMA 

3. Pieteikt dalību European Squash Federation Junior Circuit turnīra rīkošanai Rīgā 2020.gadā. Turnīra 

rīkošanas datumus noteikt un saskaņot ar ESF, ņemot vērā turnīru kalendāru. Iespējamais turnīra 

rīkošanas laiks: 2020.gada aprīļa beigas (24.-26.aprīlis). Noteikt M.Macijevski kā atbildīgo par 

pieteikšanos šim turnīram. 

 

Balsojums: 6 balsis PAR / 0 balsis PRET 

 

Māris Macijevskis - PAR 

Edīte Masaļska- PAR 

Baiba Lulle - PAR 

Ivars Bērziņš - PAR 

Ēriks Tikaiže – PAR 

Dimitrijs Bekasovs - PAR 

 

19.12.2018. VALDE NOLĒMA 

4. Apstiprināt un nosūtīt Latvijas Skvoša federācijas valdes izstrādāto darbības programmu “Darbības 

stratēģija 2019-2021”, kas pievienota Pielikumā Nr.1 Latvijas Skvoša federācijas biedriem izskatīšanai 

un apstiprināšanai 

 

Balsojums: 6 balsis PAR / 0 balsis PRET 

 

Māris Macijevskis - PAR 

Edīte Masaļska- PAR 

Baiba Lulle - PAR 

Ivars Bērziņš - PAR 

Ēriks Tikaiže – PAR 

Dimitrijs Bekasovs – PAR 

 

26.12.2018. VALDE NOLĒMA 

5. Apstiprināt sekojošu rēķinu aprites sistēmu:  

Rēķinu saņemšanai izmantot vienotu Latvijas Skvoša federācijas e-pastu info@squash.lv. Ja rēķins ir 

saņemts uz personas individuālo e-pastu, tas nekavējoties ir jāpārsūta uz info@squash.lv. Rēķinu oriģināli 

tiek nodoti apstrādei un glabāšanā grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam. Rēķinu kopijas, kuru 

mailto:info@squash.lv
mailto:info@squash.lv
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apmaksu veic caur Valsts Kases sistēmu, ir jāglabā Latvijas Skvoša federācijas lietvedības sistēmā kopā ar 

elektroniski parakstītām atskaitēm, kas ir iesniegtas Latvijas Sporta federāciju padomei. 

 

Balsojums: 6 balsis PAR / 0 balsis PRET 

 

Māris Macijevskis - PAR 

Edīte Masaļska - PAR 

Baiba Lulle - PAR 

Ivars Bērziņš - PAR 

Ēriks Tikaiže – PAR 

Dimitrijs Bekasovs – PAR 

 

 

Māris Macijevskis  
Valdes priekšsēdētājs 
 

Edīte Masaļska  
Valdes locekle 
 

Baiba Lulle  
Valdes locekle 
 

Ivars Bērziņš  
Valdes loceklis 
 

Ēriks Tikaiže  
Valdes loceklis 
 

Dimitrijs Bekasovs 
Valdes loceklis 
 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKAJIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS 



Latvijas Skvoša federācija
Darbības stratēģija 2019-2021

2018. gada decembris

Rīga

Pielikums Nr.1

pie VALDES LĒMUMA PROTOKOLA Nr.

2018/2812/02 



Kas ir skvošs
• Intelektuāla, azartiska un 

dinamiska sporta spēle, kas palīdz 
attīstīt labu fizisko formu

• Vienas treniņstundas laikā 
spēlētājs patērē 600–1000 
kilokalorijas

• Skvošs attīsta izturību, kustību 
koordināciju, labvēlīgi iedarbojas 
uz kardio- un respiratorajām 
funkcijām un samazina lieko 
svaru

• Ietekmīgais žurnāls Forbes 
pētījumā, vairāku kritēriju 
kopsummā, atzinis skvošu par 
veselīgāko sporta veidu



Skvošs Pasaulē un Latvijā

Pasaulē:
• Vairāk nekā 20 miljoni 

spēlētāji
• Gandrīz 50 tūkstoši korti
• Vismaz viens korts ir 188 

valstīs
• Skvošs kā demonstrācijas 

sporta veids tika iekļauts 
2018.gada vasaras jauniešu 
Olimpiādē, kas Pasaules 
Skvoša Federācijai ļauj būt 
pozitīvai attiecībā uz skvoša 
iekļaušanu 2024.gada Vasaras 
Olimpiskajās spēlēs

Latvijā:
• Aktīvie amatieri (piedalās 

reitinga sistēmā) – 169
• Spēlētāju skaits Latvijā ~500
• Korti pieejami: Rīga 23, 

Madona 1, Ķekava 2, Jelgava 2, 
Liepāja 4, Pļaviņas 2, Saldus 1

• Sertificētu treneru skaits: 2
• Profesionāls skvoša spēlētājs 

Ineta Mackeviča – 63. vieta 
profesionālo spēlētāju 
pasaules reitingā (PSA)

(uz 01.12.2018)



Latvijas Skvoša federācija (LSF)

Galvenie uzdevumi:
• popularizēt skvošu kā veselīga 

dzīvesveida sastāvdaļu
• veicināt un atbalstīt bērnu un 

jauniešu iesaistīšanu skvošā
• organizēt dažāda līmeņa visu 

vecuma grupu un spēju skvoša 
sacensības

• organizēt skvoša tiesnešu un 
treneru kvalifikācijas celšanu, 
veicināt sertifikāciju

LSF darbība tiek finansēta ar:
• Valsts atbalstu (Latvijas Sporta 

federāciju padome)
• Skvoša spēlētāju licenču 

maksājumiem
• Privātā sektora ziedojumiem

Latvijas Skvoša federācija ir LR normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā atzīta skvoša sporta federācija, kuras darbību koordinē Latvijas 
Sporta federāciju padome.



LSF Ilgtermiņa vīzija

Panākt skvoša atpazīstamību visās Latvijas iedzīvotāju vecuma grupās, izvēloties to kā
vaļasprieku fiziskajām aktivitātēm un kā profesionāla starptautiska sporta virzienu.



Stratēģiskās prioritātes 2019-2021

1) Junioru skvoša attīstība un 
pieejamība

2) PR un mārketings skvoša 
popularizēšanai

3) Dalības palielināšana skvošā

4) Augsto sasniegumu skvošs

5) Treneru un tiesnešu attīstība

6) Infrastruktūra



Junioru skvoša attīstība (1)
• Regulāru treniņu pieejamības veicināšana vietās, kur ir skvoša

korti
– Līdzfinansējums kortu īrei junioru treniņiem
– Atbalsts junioru treniņnometnēm
– Atbalsts treneru regulārajam darbam un profesionālajai pilnveidei
– Treneru piesaiste, līdzfinansējums treneru sertifikācijai, kas pastāvīgi

strādā ar junioriem
– Sadarbība ar kortu īpašniekiem
– Treneru un profesionālu spēlētāju pieredzes nodošana citiem treneriem

un junioriem (I.Mackevičas vadīti treneru un junioru treniņi, treneru
vizītes reģionos)

• Junioru dalības veicināšana sacensībās
– Samazināta dalības maksa, junioriem startējot pieaugušo turnīros
– Atbrīvošana/Simboliska licences maksa junioriem



Junioru skvoša attīstība (2)
• Junioru reitinga izveide
• Junioru sacensību organizēšana/līdzorganizēšana un 

atbalstīšana
– Latvijas čempionāts junioriem, Baltijas junioru turnīrs, atbalsts klubu 

organizētiem junioru turnīriem, viena ESF junioru turnīra gadā 
organizēšana LV, Latvijas jauniešu olimpiāde 2019.gadā, Jaunas idejas:
Junioru tūre un Klašu sacensību koncepts

• Augstu junioru sasniegumu veicināšana
– Finansiāls atbalsts treniņiem/nometnēm Latvijas junioru čempioniem, 

U19 medaļniekiem un vecuma grupu uzvarētājiem
– Apmaksāta dalība (minimālā paka) ESF reitinga turnīros, papildu atbalsts 

medaļu ieguvējiem tajos
– Apmaksāti junioru izlases treniņi ar augstas raudzes speciālistiem, tiem 

esot Latvijā



Junioru skvoša attīstība (3)

• Skvoša popularizēšana jauniešu vidū
– Atvērto durvju dienas klubos, skolās, pasākumos, izstādēs

– Sadarbība ar sporta skolotājiem

– Mini skvoša programmas uzsākšana

– Izvērtēt sadarbību ar bernurepublika.lv

– Atbalsts inventāra nodrošināšanai skolās

– Jauniešu uzrunāšana sociālajos tīklos

• Sadarbība ar un atbalsts skvosaskola.lv
– Realizēt sinerģijas no kopīgas atbalstītāju piesaistes

– Vecināt treneru un bērnu piesaisti skvosaskola.lv



Junioru skvoša attīstība (4)

• ESF junioru turnīra organizēšana LV 2020. gadā Rīgā un 
turpmāk
– Spēku pārbaude LV junioriem sacenšoties starptautiskā līmenī
– Starptautiska līmeņa spēļu pieredze LV junioriem 
– Skvoša popularizēšana jauniešu un pieaugušo vidū
– Treneru un tiesnešu kompetences paaugstināšana



PR un Mārketings skvoša attīstībai

• Digitālā mārketinga skvoša popularizēšanai attīstība
– LSF Facebook lapas izveide un attīstīšana

– Publiskas ziedojumu kampaņas organizēšana mājas lapā squash.lv un LSF Facebook 
mājas lapā

– Jaunā koncepta Squash.lv mājas lapa

– SMS automātiskās izsūtīšanas pakalpojumu izmantošana turnīru organizēšanā un 
citu LSF jaunumu komunicēšanā skvoša aktīvistiem

• Privātā sektora ziedotāju, juridisku personu proaktīva piesaiste LSF 
stratēģisko prioritāšu realizēšanai
– Idejas komandas veidošanas un stiprināšanas pasākumu organizēšanai

uzņēmumiem attīstība

• Sadarbības attīstīšana ar pašvaldībām iniciatīvu atbalsta saņemšanai

• Lifestyle raksti par skvošu ar slavenībām/atbalstītājiem populāros
žurnālos (kādā no šiem: Kapitāls, Shape, Fitness, vai līdzīgos)



Dalības skvošā palielināšana
• Atbalstīt regulāru sacensību esamību visām skvoša spēlētāju dzimuma, 

vecuma un prasmju grupām
• LV čempionāta skvošā organizēšana
• Attīstīt sadarbību un sinerģijas ar visiem skvoša sacensību organizatoriem LV 

skvoša sacensību kalendāra veidošanā
• Pieredzes apmaiņa ar citu valstu treneriem un spēlētājiem, organizēt šāda

veida pasākumus ne retāk kā 2 reizes gadā
• I.Mackevičas meistarklases interesentiem, skvoša aktīvistiem un spēlētājiem
• 2021.gadā sadarbībā ar «Riga cup», šajā turnīrā tiek izmantots stikla korts, 

kas izvietots publiskā vietā Rīgā (centrālā stacija, kāds lielveikals, gaismas
pils)

• Sadarbība ar Latvijas augstskolu sporta savienību un augstskolām izvērtēt
iespēju organizēt studentu kausu skvošā

• Sadarbības izvērtēšana ar Geto Games skvoša popularizēšanai izmantojot
stikla kortu

• Turnīru kalendārs tuvākajā apkaimē (Baltija, Skandināvija, Krievija, Polija) 



Augsto sasniegumu skvošs

• Finansiāli atbalstīt Inetu Mackeviču, noslēgt sadarbības līgumu

• Atbalstīt sieviešu izlasi dalībai ETC 3 Eiropas komandu turnīrā 
2019.gadā un turpmākajos gados (ja pieejams finansējums)

• Latvijas sieviešu izlases sagatavošana dalībai ETC ar mērķi iekļūt 
2.divīzijā

• Nodrošināt sieviešu un vīriešu pieaugušo un junioru izlašu 
sagatavošanos un startu LV-EE ikgadējā mačsacīkstē

• Veicināt vīriešu skvoša izlases attīstību Latvijā

• Segt dalības maksas vai licences maksu spēlētājiem Eiropas reitinga 
turnīros (motivētiem, atbilstoša līmeņa spēlētājiem)



Treneru un tiesnešu attīstība

• Veicināt treneru sertifikāciju (vispārējo+specializēto)

• Apkopot un uzturēt visu treneru/sparinga partneru sarakstu
Latvijā, publicēt squash.lv

• Veicināt skvoša klubu atbalstu skvoša treneriem

• Kursu organizēšana skvoša treniņu instruktoriem (sadarbībā ar
A.Pavulānu)

• Treneru paketes izveide - kompensācijas mehānismi, 
finansēšanas avoti, piešķiršanas kritēriji (aktivitāte, prasmes, 
audzēkņu skaits)

• Tiesnešu kompetences attīstīšana, seminārs - "Tiesāšanas
pamati"



Skvoša infrastruktūra
• Apzināt pašvaldību plānus sporta kompleksu būvniecību vai rekonstrukcijai LV

• Ar attiecīgajām pašvaldībām vest dialogu par skvoša kortu izbūves iespējamību
attīstot/būvējot jaunus vai rekonstruējot sporta kompleksus LV

• Komunicēt pašvaldībām, ka iespējams izbūvējot āra sporta laukumus iekļaut
tajos «āra» skvoša kortus. Pirmais šāds korts ir izbūvēts Pļaviņās

• Apzināt esošos skvoša klubus, koordinēt un veicināt to attīstību

• Klubu sistēmas koncepcijas izstrāde un probācija - mērķis spēlētāju skaits, 
aktīvo junioru skaits, treneru skaits, turnīru skaits

• Līgumi ar kortu operātoriem, junioriem, klubiem, brīvprātīgajiem

• Skvoša vēsture Latvijā (faktu apkopošana, publicēšana)

• Papildus LSF valdei radot amatu struktūru, piesaistīt LSF aktīvākos skvoša 
spēlētājus stratēģiskā plāna realizācijai un organizācijas pēctecības 
nodrošināšanai



LSF komanda - valde

Māris Macijevskis

valdes priekšsēdētājs
{Partneru un atbalstītāju 
attiecību vadīšana, finanses, 
administratīvie jautājumi}

+371 26 534 500

Maris.Macijevskis@squash.lv

Edīte Masaļska

valdes locekle
{Administratīvie un juridiskie 
jautājumi, digitālais 
mārketings}

+371 26 178 647

Edite.Masalska@squash.lv

Baiba Lulle

valdes locekle
{Junioru, bērnu un sieviešu 
skvošs, sadarbība ar medijiem, 
PR jautājumi}

+371 29 455 142

Baiba.Lulle@squash.lv

Ivars Bērziņs

valdes loceklis
{Mārketings, organizatoriskie 
jautājumi, atbalstītāju 
piesaiste}

+371 22 023 543

Ivars.Berzins@squash.lv

Ēriks Tikaiže

valdes loceklis
{Vīriešu skvošs, treneru un 
tiesnešu jautājumi, informāciju 
tehnoloģijas}

+371 26 517 857

Eriks.Tikaize@squash.lv

Dimitrijs Bekasovs

valdes loceklis
{Junioru un bērnu skvošs, 
sadarbība ar klubiem, 
atbalstītāju piesaiste}

+371 29 137 183

Dimitrijs.Bekasovs@squash.lv
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