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I. Vispārīgā daļa
1. Organizācijas darbības mērķis
Atbildība par handbolu kā sporta veidu Latvijas Republikā,tajā skaitā par jaunatnes un skolu
handbolu,handbola attīstība un popularizēšana.
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
7 - Veselības veicināšana
9 - Sporta atbalstīšana
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība
4 - Izglītības veicināšana
5 - Zinātnes veicināšana
bērnu un jaunatnes attīstība
3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
5 - 15-25 gadus veci jaunieši
15 - Bērni
studenti,karavīri,jaunsargi
4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese
Lizuma iela 1, Rīga, LV-1006
kontaktadrese
Lizuma iela 1, Rīga, LV-1006
tālruņa numurs
67551740
faksa numurs
67556111
e-pasta adrese
info@handball.lv
mājaslapa
www.handball.lv

II. Darbības pārskats
5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Latvijas jaunatnes-junioru handbola attīstības programma. Olimpisko sporta veidu-sporta spēļu
attīstības programma(paredzēta 4 gadu ciklam un ir LR IZM pārraudzībā).
Sadarbības programma ar Murjāņu sporta ģimnāziju.
Mini handbola attīstības programma.
Treneru tālākizglītības attīstības programma sadarbībā ar LOK un IHF.
Sporta skolu treneru programma darbam ar fizsikās sagatavotības metodiku
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Latvijas nacionālās vīriešu izlases dalība Eiropas un pasaules čempionātu kvalifikācijas spēlēs,
iekļuvusi pasules čempionāta izslēģšanas spēļu play-off kārtā, finālsacensībās izlases nav
iekļuvusi.
Piedalīšanās ar jauniešu U-18 zēnu izlasi Eiropas B grupas čempionātā Gruzijā, veicinot jauniešu
izaugsmi un iekļaušanos nacionālajās izlasēs.
IHF/EHF Challenge Trophy nacionālajai sieviešu izlasei dalība Gruzijā. 3.vieta.
Latvijas pieaugušo un jaunatnes čempionātu izcīņas kārtības un sistēmas uzlabošana.
Mini handbola festivālu sarīkošana, sporta speciālistu apmācība (semināru organizēšana).
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits
26
7.2 iesaistīto personu skaits
1669
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits
1669
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
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8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma
20600 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma
15983 euro, tai skaitā:
8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai
13652 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
2331 euro
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas
9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Laba sadarbība ar Latvijas Olimpisko komiteju ,LR IZM Sporta un jaunatnes departamentu,Latvijas sporta federāciju padomi, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, NBS
sporta kluba, AS ‘’Latvijas valsts mežiem’’,SIA Venden.
10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Nepietiekams valsts finansējums jaunatnes sportam, kas kavē uzlabot jaunatnes sacensību līmeni
un plānveidīgu dalību starptautiskajos pasākumos.
Nepietiekams finansējums valsts izlašu sagatavošanai Eiropas un Pasaules čempionātiem.
Valsts budžeta finansējuma aizkavēšanās gada sākumā( līdz februāra mēnesim).

III. Turpmākās darbības plāns
11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Valsts vīriešu izlases dalība 2018.g. Eiropas čempionāta kvalifikācijas sacensībās.
Valsts vīriešu izlases dalība 2019.g. pasaules čempionāta kvalifikācijas sacensībās.
Valsts jaunatnes un junioru izlašu dalība EČ kvalifikācijas un PČ kvalifikācijas turnīros.
2017.g. LR čempionāta II posma un 2018.g.LR čempionāta I posma sacensības virslīgā
vīriešiem un sievietēm, kā arī vīriešiem I līgā un veterānu komandām.
Mini handbola attīstības programmas realizācija.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Latvijas jauniešu regulā čempionāta sarīkošana, nodrošinot regulāru kalendāru.
Dalība Baltijas līgā, sacensību sarīkošanā-vīriešu, sieviešu un jaunatnes komandām.
Mini handbola festivālu organizēšana.
Rīgas domes kausa izcīņas sarīkošana 2017.g.decembrī.
Sarīkot starptautiskos pludmales handbola turnīru „Jūrmala 2017” 2017.jūlijs.
Tiesnešu un treneru regulāru semināru organizēšana, EHF vai IHF speciālistu pavadībā
Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Vīriešu nacionālās izlases dalība 2018.g. Eiropas čempionāta kvalifikācijas sacensībās
maija, jūnija mēnesī
Valsts vīriešu izlases dalība 2019.g. Pasaules čempionāta kvalifikācijas sacensības
oktobrī,novembrī.
2017.g. marta mēnesī LAT-98 meiteņu izlases piedalīšanās Eiropas 2017.g. čempionāta
kvalifikācijā.
2017.g. augusta mēnesī LAT-2000 meiteņu izlase piedalīsies Eiropas 2017.g. fināls
sacencībās B. Grupas čempionātā.
Mini handbola festivāli (Latvijas pilsētās)
Jauniešu izlases LAT-2000.g. maija mēnesī „Baltijas kauss” starptautisks turnīrs Murjāņos
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Latvijas Jaunatnes handbola līgas izveide 2017.g. oktobrī.
Latvijas jaunatnes-junioru čempionāta attīstības programma-veicinot spēļu skaita
palielināšanos visās vecuma grupās 2017.g.janvāris-2017.g.decembris.
Ikgadējās Rīgas domes kausa izcīņas sacensību sarīkošana gada nogalē-decembrī Rīgā.
Starptautiskā pludmales handbola turnīra ‘’Jūrmala 2017’’ sarīkošana jūnijā/jūlijā Jūrmalā.

Vadītājs
Mārtiņš Bičevskis
29.03.2017
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