
 

Lapa 1 no 3 

Lēmums 

Nr.SK20- jaunatne 

Datēts 15.03.2023 

 

Par Rīgas Handbola akadēmijas pārstāvja D.Bražņikova diskvalifikāciju 

no visiem LHF rīkotajiem pasākumiem 

 

 Adresāts: 

 Rīgas Handbola akadēmija 

 Izpildinstitūcija Ivita Asare 

 info@rha.lv 

 ivucis1974@gmail.com 

 

 Rīgas Handbola akadēmija 

 U12 galvenais treneris  

 Dmitrijs Bražņikovs 

 d.braznikovs@gmail.com 

 

Latvijas Handbola federācija 

 info@handball.lv 

 
 

Pamatojoties uz: 

• Latvijas 2022/2023. gada čempionāta NOLIKUMU; 

• Latvijas handbola federācijas sacensību komisijas nolikumu; 

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

• LHF Soda sankciju reglamentu, 

 

Sacensību komisijas sēdes darbs: 

Latvijas Handbola federācijā (turpmāk tekstā arī LHF) ir saņemts LHF nacionālās 

kategorijas tiesneses Lilijas Lauvas (turpmāk tekstā arī - Iesniedzēja) iesniegums par 

nesportiskas rīcības incidentiem, kas saistīti ar notikumiem 12.02.2023 LHF organizēto 

Latvijas jaunatnes handbola spēļu, zēniem līdz 12.gadu vecumam, turnīra laikā, kur Rīgas 

Handbola akadēmijas (turpmāk tekstā arī - RHA) U12 zēnu komandas pārstāvis, galvenais 

treneris D.Bražņikovs, ir nesportiski un rupji uzvedies visa turnīra laikā un veicis rīcību, kas 

nekādā veidā neatbilst Latvijas Handbola federācijas uzdevumiem un mērķiem. 

Pārbaudot Latvijas biedrību reģistra datus, konstatēts, ka biedrības “Rīgas Handbola 

Akadēmija”, kas pieteikusi RHA U12 komandu dalībai LHF jaunatnes sacensībās, 

izpildinstitūcijas locekle un komandas pārstāve ir LHF prezidente Ivita Asare. 

Ulbroka SK U12 un Vaiņode/DKSS U12 komandu pārstāvji, kas piedalījās spēlēs ar 

RHA U12 komandas zēniem attiecīgi ir Ēriks Drobots un Ainārs Pāvils. Persona, kas pildīja 

sekretāra pienākumus vienā no spēlēm un kas tiešā veidā bija iesaistīta D.Bražņikova 

izraisītajos incidentos ir Daina Sergejeva. 

Minētā iesnieguma sakarā LHF ierosināja disciplinārlietu par iesniedzējas (spēles 

tiesneses, kas iztiesāja divas RHA zēnu U12 spēles 12.02.23) iesniegumā norādītajiem 

faktiem, apkopjot divu spēļu pārkāpumus (RHA U12 pret Ulbroka SK un RHA U12 pret 

Vaiņode/DKSS U12), D.Bražņikovs ir: 

• skaļi apstrīdējis Iesniedzējas lēmumus; 

• skaļi un publiski apvainojis Iesniedzēju nekompetencē; 

• agresīvi iejaucies spēles sekretariāta (nepilngadīgu jauniešu) darbā tos 

psiholoģiski “izsitot no līdzsvara”; 
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• vārdiski centies uzkurināt Rīgas Handbola akadēmijas U12 zēnu komandas 

spēlētājus ignorēt Iesniedzējas lēmumus; 

• vārdiski centies uzkurināt Rīgas Handbola akadēmijas U12 zēnu komandas 

spēlētājus agresīvi izturēties pret pretinieku komandas spēlētājiem tos grūžot; 

• iejaucies spēles gaitā uzejot spēles laikā uz spēles laukuma; 

• apsaukājis Iesniedzēju par “apsmieklu”; 

• ar publisku žestu (rādītajā pirksts pielikts pie deniņiem un grozīts) norādījis, ka 

Iesniedzēja ir muļķe (citāts no iesniedzējas iesnieguma); 

• agresīvi izrāvis spēles protokolu no spēles sekretāra rokām; 

• agresīvi un neadekvāti, plātoties ar rokām, gājis klāt gan Iesniedzējai, gan spēles 

sekretariāta darbiniekiem pēc spēles. 

 

Ierosinātās disciplinārlietas ietvaros tika pieprasīti un saņemti papildus paskaidrojumi 

no spēles sekretariāta Dainas Sergejevas un Vaiņode/DKSS U12, zēnu komandas trenera 

Aināra Pāvila, kā arī pieprasīti, bet nesniegti papildus paskaidrojumi no Ivitas Asares, Ērika 

Drobota un Dmitrija Bražņikova. 

 

D.Sergejevas paskaidrojuma, par D.Bražņikova rīcību, atreferējums: 
“No 11.02.23. - 12.02.23. tika oganizēts Latvijas Jaunatnes čempionāts handbolā U12 zēniem, 

sacensības notika Ogres Novada Sporta Centra hallē, skolas ielā 21 (Ogrē). Es, Daina Sergejeva, biju 

atbildīgā persona par sacensību veiksmīgu organizēšanu. 

      Pamatojoties uz LHF tiesneses Lilijas Lauvas iesniegumu, kas saistīts ar  RHA U12 pārstāvja 

Dmitrija Bražņikova nesportisko rīcību sacensību laikā. Detalizēti iepazinusies ar LHF tiesneses 

iesniegto ziņojumu par RHA pārstāvja D.Bražņikova nespotisko un agresīvo rīcību "bērnu" turnīra 

laikā, varu apliecināt, ka: 

• skaļi un agesīvi tika apstrīdēta tiesneses darbība; (deva savai komandai rīkojumus, kas ir 

pretrunā ar spēles noteikumumiem. piem. Neklausiet, ko viņa svilp... , Grūžiet, tāpat nebūs 

svilpes utt.); 

• skaļi un publiski apvainoja tiesnesi nekompetencē nepilngadīgo bērnu klātbūtnē, lietojot 

necenzētus izteicienus; 

• apstiprinu, ka RHA pārstāvis D.Bražņikovs agresīvi iejaucās spēles sekretariāta darbībā, jo 

katru tiesneša svilpi, virzoties pie gadiņa komentēja un mēģināja pierādīt, ka mēs neko 

nesaprotam no handbola...... 

• apstiprinu, ka mēģināja iejaukties spēles gaitā dodoties uz laukuma; 

• apstiprinu, ka apsaukājis Iesniedzēju par “apsmieklu”; 

• apstiprinu, ka D.B. ar publisku žestu (rādītajā pirksts pielikts pie deniņiem un grozīts) 

norādījis, ka Iesniedzēja ir muļķe (citāts no iesniedzējas iesnieguma); 

• apstiprinu, ka agresīvi izrāvis spēles protokolu no spēles sekretāra rokām , D.Sergejevas,  

• agresīvi un neadekvāti, plātoties ar rokām, gājis klāt gan LHF tiesnesei, gan spēles 

sekretariāta darbiniekiem pēc spēles. 

Vērojot RHA trenera uzvedību un agresivitāti radās aizdomas par apreibinošu līdzekļu lietošanas. 

Sacensību noslēguma - bija šādi jautājumi no bērnu vecākiem.  

 

         Gribētu piebilsts, ka uz sacesnībām RHA komandas pārstāvis D.Bražņikovs bija ieradies 

"nevīžīgā" izskatā, kas apkauno LHF, un RHA un met ēnu uz visu handbola sabiedrību daudzo bērnu 

vecāku acīs, kuri bija ierdušies uz sacensībām.” 

 



 

Lapa 3 no 3 

 

A.Pāvila paskaidrojuma, par D.Bražņikova rīcību, atreferējums: 
“Komentējot D. Bražņikova uzvedību spēļu laikā, varu teikt ka, jā, viņš spēles gaitu komentēja 

daudz un arī apstrīdēja tiesneses lēmumus. Ja man jāvērtē, vai viņš to darīja pārāk daudz, to arī varu 

apstiprināt. Bet par tekstiem "Iemācies tiesā!", "Izlasi noteikumus", šos tekstus nevaru apstiprināt, 
iespējams nedzirdēju. Tāpat nevaru apstiprināt teikto par to, lai neklausa svilpes, jo cenšos nepievērst 

uzmanību ko runā pretējās komandas treneris, bet koncentrējos uz savu komandu.  
            Par Rīgas Handbola akadēmijas spēli ar Ulbrokas SK komandu varu komentēt maz. Par 

minētajiem tekstiem, par to ka iesniedzēja nav nekāda tiesnese, nevaru apstiprināt, jo atrados otrā 

laukuma pusē, un ne visu varēja dzirdēt. Kad treneris tika diskvalificēts, viņš devās prom no komandas 
soliņa uz laukuma pretējo pusi, nostājoties laukuma malā. Pēc noteikumiem viņš noteikti tur nevarēja 

atrasties un turpināt vadīt spēli, uzskatu ka trenerim tas bija jāievēro un tiesnesim vajadzēja apturēt 
spēli, un palūgt atstāt laukuma malu un doties vismaz uz tribīnēm, ja ne ārā no zāles, jo neievēroja 

noteikumus. Bet pēc diskvalifikācijas, stāvot laukuma malā nedzirdēju nevienu frāzi tiesneša virzienu, 

bet komandu viņš turpināja vadīt.  
           Par sekretariāta darbinieku aizskaršanu - īsti to nemanīju vai arī kā jau minēju iepriekš, 

koncentrējos uz savas komandas sniegumu, ne pretinieku komandas treneru darbībām, un varēju to 
vienkārši nemanīt.  

Par visu šo situāciju mans komentārs ir ka D. Bražņikovs komentēja par daudz spēles gaitu (ne 

tikai U12 vecuma grupā), un ja bija visi minētie teksti un žesti, tad uzskatu ka tā nav pieņemama 
uzvedība.” 

 

Sacensību komisija pārbaudot Iesniedzējas iesniegumā norādītos faktus, kā arī 

pārbaudot papildus iesaistīto personu paskaidrojumus ir konstatējusi, ka nevienā no 

sniegtajiem paskaidrojumiem nav apstrīdēti Iesniedzējas iesniegumā norādītie fakti, tie ir 

apstiprināti un D.Bražņikova rīcība ir vērtēta kā nepieņemama. Komisijas rīcībā nav citu 

pierādījumu, kas norādītu uz Iesniedzējas iesniegumā norādīto faktu neatbilstību patiesībai. 

Pārbaudot LHF biedru reģistru, konstatēts, ka Biedrība “Rīgas Handbola Akadēmija” nav 

LHF biedrs un iespējams nezin, ka LHF mērķis un uzdevums, tai skaitā ir "nodrošināt spēles 

attīstību, ..popularizēt handbola spēli Latvijā …. , ievērojot godīgas spēles … principus, īpaši 

kultivēt bērnu un jaunatnes handbola attīstību; .... un ... novērst jebkādas darbības, kuru 

rezultātā varētu tikt ....... nodarīts kaitējums handbolam;". 

Sacensību komisijai izvērtējot RHA pārstāvja Dmitrija Bražņikova uzvedību iepriekš 

norādīto spēļu laikā, tā ir nonākusi pie vienbalsīga secinājuma, ka D.Bražņikova uzvedība ir 

vērtējama kā absolūti nepieņemama un Latvijas handbola tēlu graujoša, tāda, kas var mazināt 

gan sportistu, gan iesaistīto personu, gan sabiedrības interesi par handbolu Latvijā kopumā. 

Sacensību komisija apspriežoties ir vienbalsīgi nolēma: 

 

Lēmums 

 

Diskvalificēt Dmitriju Bražņikovu (dzimis 09.06.1967) no visām LHF sacensībām 

un rīkotajiem pasākumiem līdz 2023.gada 31.maijam. 

Diskvalifikācija paredz aizliegumu veikt jebkādas funkcijas/aktivitātes (piemēram, bet 

ne tikai vadīt komandu, trenēt, spēlēt, slaucīt grīdu, utt.) LHF rīkotajos pasākumos minētajā 

laika posmā. 

 

 

Ar cieņu, 

LHF sacensību komisija 

 


