
 

Lapa 1 no 2 

Lēmums 

Nr.SK17- LHF S42 

Datēts 03.02.2023 

 

Par Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijas (turpmāk tekstā arī LSPA) sieviešu komandas 

neierašanos uz spēli LHF S41 

 

Pamatojoties uz: 

• Latvijas 2022/2023. gada čempionāta NOLIKUMU (turpmāk tekstā Lč Nolikums); 

• Latvijas handbola federācijas sacensību komisijas nolikumu; 

• LHF ģenerālsekretāres L.Bīriņas lēmumu par sacensību komisiju Nr.22/77; 

• LHF Soda sankciju reglamentu, 

 
Saskaņā ar LHF sastādīto Latvijas čempionāta kalendāru, 29.01.2023., plkst 13:00 Dobeles Sporta 

hallē bija paredzēta LHF Latvijas čempionāta sieviešu virslīgas spēle starp komandām REIR/DOBELE SS 

un LSPA (spēle Nr.LHF S42). Spēles dienā pirms 9.00 no rīta LHF Sacensību komisijas (turpmāk tekstā 

arī SK) direktors telefoniski saņēma no LSPA pārstāvja Riharda Lejas informāciju, ka LSPA komanda 

nevar nokomplektēt sastāvu, lai spēli aizvadītu – pieejamas ir tikai četras spēlētājas. Izveidojusies situācija 

saistīta ar spēlētāju pēkšņu saslimšanu. 

31.01.2023  saņemts: 

1. LSPA pārstāvja paskaidrojums, “Vēršu uzmanību, ka šis ir 
mūsu komandas faktiskais komandas sastāvs (Tabula Nr.1). 

Neviena cita - kura sarakstā pieteikumā ir, šobrīd nav 
aizvadījusi nevienu spēli un ievietotas tikai kā varbūtība 

pieslēgties uz sezonas 2.pusi , lai nav jāpiesaka no jauna un 

papildus jāmaksā. Krista Skuja arī ir pametusi komandu, un 
nespēlēs vairs. Līdz ar to paliek 9 laukuma spēlētājas un 2 

vartsargi, no kurām Viktorijai ir konstatēts krustenisko saišu 
plīsums un arī sezona galā. Tādēļ 5 spēlētāju trūkums 

iepriekšējā spēlē bija kritisks. Lūdzu ņemt to vērā izskatot šo.” 

 

2. un ārsta zīmes, ka Kintija Diāna Kokina, Jekaterina Liepiņa, 

Viktorija Borisenko, Kristīne Daņiļenko, Evija Daukste ir uz 

“slimības lapas”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabula Nr.1 

 

SK direktors 29.01.2023 vērsās pie REIR/DOBELE SS komandas pārstāves Larisas Veinbergas ar 

jautājumu vai REIR/DOBELE SS komanda ir gatava pārcelt spēli Nr.LHF S42 uz citu laiku un saņēma 

noraidošu atbildi. 

 

 



 

Lapa 2 no 2 

 

SK iepazinusies ar komandu pārstāvju paskaidrojumiem/viedokļiem konstatē sekojošo: 

I. LSPA komanda ir brīdinājusi SK direktoru par nespēju aizvadīt spēli LHF S42; 

II. LSPA komanda nav lūgusi un nav vienojusies ar REIR/DOBELE SS komandas pārstāvi 

pārcelt spēli LHF S42; 

III. REIR/DOBELE SS komandas pārstāve atsakās pārcelt spēli LHF S42; 

IV. LSPA Komanda ir pieteikusi dalībai Latvijas čempionātā 17 spēlētājas; 

V. Saņemts LSPA komandas pārstāvja paskaidrojums, ka komandā palikušas vairs tikai 11 

spēlētājas no kurām divas ir vārtsargi; 

VI. Saņemts apliecinājums, ka piecām spēlētājām ir konstatēti attaisnojoši iemesli (ārsta zīmes) 

nepiedalīties spēlē; 

 

SK pārbaudījusi visus paskaidrojumus, pierādījumus un iesaistīto komandu pārstāvju viedokļus 

 

Nolemj 

1. Atzīt LSPA komandas neierašanos saistītu ar ārkārtas apstākļiem; 

2. Piešķirt LSPA komandai spēlē Nr. LHF S42 zaudējumu 0:10; 

3. Piešķirt REIR/DOBELE SS komandai uzvaru ar rezultātu +10 un 2 punktus; 

4. Izteikt brīdinājumu LSPA komandas pārstāvim Rihardam Lejam par nepienācīgu komandas 

skaitliskā sastāva nodrošināšanu, kas apdraud visa Latvijas čempionāta sievietēm norisi. 

  

 

Ar šo SK norāda, ka saskaņā ar Lč Nolikuma 14.4.3. punkts nosaka, ka komandas komplektēšanas 

iespēja tiek pieļauta līdz izslēgšanas spēlēm (ieplānotas šī gada maijā); 

 

Saskaņā ar Lč Nolikuma: 

4.8.1. Svarīgu iemeslu dēļ komanda ir tiesīga lūgt izmainīt apstiprināto kalendāru, norādot 
iemeslu. Komanda iesniegumam par spēles pārcelšanu pievieno pretinieku komandas akceptu, kā 

arī norāda vēlamo pārceļamās spēles norises vietu un laiku. Korekcijas veikšana ne velāk kā vienu 

kalendāro mēnesi pirms plānotās spēles - bezmaksas. Par korekciju veikšanu citā termiņā, bet ne 

vēlāk kā 14 kalendārās dienas pirms attiecīgās spēles norises, komanda maksā kompensācijas 

naudu LHF  50,-Eur apmērā un pretinieku komandai 50,-Eur apmērā. 
 

4.8.4. Ja komanda nav ieradusies spēles laukumā vairāk kā 30 minūtes pēc paredzētā spēles laika, 

un tas nav saistīts ar ārkārtas apstākļiem, komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:10 un 
var tikt piemērots naudas sods līdz 500,-Eur. Ja kavēšanās ir saistīta ar ārkārtas apstākļiem, LHF 

sacensību komisija var lemt par spēles pārcelšanu; 
 

 

 
 


