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IZRAKSTS 
 
 
 

BIEDRĪBAS “LATVIJAS SKVOŠA FEDERĀCIJA”  
(vien. reģ. nr. 40008041308) 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 
 
 

Rīgā, 2016. gada 5. decembrī plkst. 13:00    Nr. 12/2016 
 
Sēdē piedalās: 
 

1. Raivis Lucijanovs, Valdes priekšsēdētājs, 
2. Ilze Pāvulāne, Valdes loceklis, 
3. Ginta Sniedzīte, Valdes loceklis, 
4. Baiba Lulle, Valdes loceklis, 
5. Ēriks Tikaiže, Valdes loceklis, 
6. Dimitrijs Bekasovs, Valdes loceklis. 

 
Sēdi vada: Raivis Lucijanovs 
Protokolē: Ilze Pāvulāne 

* * * 
 

Darba kārtība:  
 

1.  Organizatoriskie jautājumi. 
2.  Ārvalstu skvoša trenera vizīte Latvijā.  
3.  Latvijas Skvoša sistēmas reforma. 
4.  Sabiedriskā labuma atbalsta piešķiršana Inetai Mackevičai.  
5.  Sabiedriskā labuma atbalsta piešķiršana biedrībai “Rīgas Skvoša skola”.  
6.  Citi jautājumi. 

 
* * * 

 
1. Organizatoriskie jautājumi. 
  
 Sēdes dalībnieki vienbalsīgi par sēdes vadītāju ievēl R.Lucijanovu, par sēdes 

protokolistu – I.Pāvulāni. 
 Sēdes dalībnieki vienbalsīgi apstiprina sēdes darba kārtību. 
 
2.  Ārvalstu skvoša trenera vizīte Latvijā. 
 
 B.Lulle informē, ka 2016.gada 19.-25.oktobrī Latvijā viesojās pieredzējis rumāņu 

skvoša treneris Rosta Matoha, kura vadībā tika organizētas skvoša treniņnometnes 
Rīgā un Jelgavā, kā arī notika tikšanās ar LSF Valdi, pārrunājot skvoša attīstības 
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jautājumus. Tika nolemts turpināt sadarbību ar šo skvoša speciālistu, atbildīgais – 
B.Lulle.  

 
3.  Latvijas Skvoša sistēmas reforma. 
 
 Tiek nolemts, ka ir jāuzsāk Latvijas Skvoša sistēmas reforma, ieviešot skvoša klubu 

sistēmu un skvoša spēlētājus piesaistot skvoša klubiem. Vienlaicīgi skvoša klubiem 
ir jāpiesaista vietējie skvoša treneri, izvirzot par uzdevumu katram skvoša trenerim 
uzņemties 3-5 skvoša junioru sagatavošanu. 2016./2017.gada sezonas laikā ir 
nepieciešams izstrādāt jaunās skvoša sistēmas modeli, plānojot tā ieviešanu, sākot 
ar 2017./2018.gada sezonu, atbildīgie – R.Lucijanovs, D.Bekasovs, Ē.Tikaiže.  

 
4.  Sabiedriskā labuma atbalsta piešķiršana Inetai Mackevičai.  
 
 Ņemot vērā Latvijas sieviešu skvoša reitinga Nr.1 Inetas Mackevičas (dzimšanas 

gads – 1992.g.) panākumus starptautiskajās skvoša sacensībās, tiek nolemts 
turpināt sniegt viņai finansiālu atbalstu dalībai skvoša turnīros un treniņiem saņemto 
ziedojumu ietvaros, bet ne mazāk kā EUR 2000.  

 
5.  Sabiedriskā labuma atbalsta piešķiršana biedrībai “Rīgas Skvoša skola”.  
 
 Sakarā ar to, ka ir nodibināta biedrība “Rīgas Skvoša skola”, kuras darbības mērķi ir 

attīstīt junioru skvošu pieredzējušu skvoša spēlētāju un sertificētu treneru 
uzraudzībā Latvijas skvoša galvenajā sporta bāzē – Zelta Boulinga un Skvoša 
centrā, pieņemts lēmums uzsākt sadarbību ar biedrību “Rīgas Skvoša skola”, 
saņemto ziedojumu ietvaros sniedzot biedrībai finansiālu atbalstu, bet ne mazāk kā 
EUR 10000.  

 
6.  Citi jautājumi.  
 
 Nav. 
 
 
Sapulces vadītājs          R.Lucijanovs 
Sapulces protokolists        I.Pāvulāne 


