
 

 

 
 
 

Biedrība “Latvijas Handbola federācija” 
Padomes sēde 

Sēdes protokols nr. 3 
 
Sēdes norises laiks: 2021.gada 30.novembrī, plkst. 16.30 Online režīmā, Zoom vietnē 
Sēdi beidz: 18:05 
Sēdi vada: LHF prezidente Ivita Asare 
Sēdē piedalās: Padomes locekļi: Ronalds Pambakers, Raitis Puriņš, Edgars Korzāns, Anita 
Puncule 
Pieaicināti: Līga Bīriņa (LHF ģenerālsekretāre), Sandris Veršakovs (Latvijas vīriešu izlases 
galvenais treneris. 
Protokolētāja: Līga Bīriņa 
 
Darba kārtība: 
 

1. LHF Padome vienbalsīgi apstiprina darba kārtību.  
2. Latvijas vīriešu izlases trenera Sandris Veršakovs izklāsta gatavošanoās plānus un 

izlases sastāva komplektēšanu. Ar atsevišķiem spēlētājiem ir problēmas, jo nespēj 
sakārtot darba attiecības. L.Bīriņa apzina ārzemju spēlētājus, kopīgi tiek 
komplektēts labākais sastāvs, bet ir spēlētāji, kuri nav gatavi startēt bez 
kompensācijas, līdz ar ko vai federācija ir izstrādājusi kompensācijas mehānismu.  

16.40 Sēdei pievienojas LHF ģenerālsekretāre L.Bīriņa 

L.Bīriņa izstāsta aktuālo situāciju izlasē, plānotās finanses, sastāva komplektēšana, dienas 
naudas, kompensācijas.  

Diskusijā iesaistās: Z.Mickus, R.Puriņš, I.Asare 

LHF Padome vienbalsīgi apstiprina, ka izlases spēlētājiem kompensācijas nebūs, bet tiks 
maksātas dienas naudas un pēc tam tiks izvērtēs sniegums.  

3. L.Bīriņa izklāsta aktualitātes par citām izlasēm. U18 un U20 vīriešu izlases startiem, 
U18 organizējam Latvijā. Jau tiek likts plāns ar izlases galveno treneri A.Straumi, 
apvienot izlases nometnes, kas būs finansiāli izdevīgi. A.Jurdžs piesaistīts kā 
konsultants, bāzes vieta tiek noteikta Murjāņu Sporta ģimnāzija.  

Sieviešu izlasei – netika nokomplektēta sieviešu Baltijas līga. I.Asare izstāsta par 
sieviešu izlases plānu, gatavojoties Pasaules čempionāta kvalifikācijas spēlēm, par 
sastāvu, tiek plānotas individuālās pārrunas ar spēlētājiem.  

L.Bīriņa par U17 jauniešu izlases startu Polijā, finansējums no LKSSA – transporta 
izdevumi, organizatori sedz ēšanas un dzīvošanas izmaksas.  

L.Bīriņa LHF kārto darba attiecības ar treneriem līgumus.  

Diskusijā iesaistās: I.Asare, R.Pambakers 



 

 

 
4. LHF Valdes piedāvātie komisiju locekļi: 

 
LHF sacensību komisija:  
Linda Karloviča, Zigmārs Sondors, Eduards Žabko 
LHF disciplinārlietas, Apelācijas un ētikas komisija  
Līga Bīriņa, Ilmārs Kazinieks, Zigmunds Mickus 
Tiesnešu/ delegātu eksaminācijas komisija: 
Zigmārs Sondors, Edmunds Bogdanovs, Ilmārs Kazinieks 
 
Diskusijā iesaistās: E.Korzāns 
 
LHF Padome vienbalsīgi apstiprina LHF sacensību komisijas, LHF disciplinārlietas, 
Apelācijas un ētikas komisijas un Tiesnešu/ delegātu eksaminācijas komisijas locekļus, 
atrunājot rīcību interešu konflikta gadījumā.  
 

5. I.Asare izklāsta par LHF attīstības plānu, plānoto tikšanos februārī. Vēlas LHF 
padomes iesaisti attīstības plānā, katram tiks deleģēti uzdevumi.   
Definē prioritātes 2022.gadam – septiņi prioritārie mērķi.  

 
Diskusijā iesaistās: R.Pambakers, R.Puriņš, L.Bīriņa, A.Puncule, E.Korzāns,  
 
 

6. Citi.  
6.1. LHF padomes sēžu laiki turpmāk, katra mēneša I.Asares apstiprina 

degvielas karti darba braucieniem. Ielūgumi uz Rīgas Domes kausu.  

 

Sēde beidzās 17:35 
Sēdei veikts video ieraksts.  


