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Rīgā, 2021. gada 18. jūnijā 

 

Biedrības “Latvijas Handbola federācija” (turpmāk – LHF) kopsapulces 

 

PROTOKOLS 
 

KOPSAPULCES NORISES VIETA: Zoom platformā - 18.06.2021. 

 

KOPSAPULCES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA: 

LHF pārstāvji no plkst.15:30 līdz plkst. 16:00 pārbauda LHF biedru pārstāvju pārstāvības tiesības 

kopsapulcei, reģistrē tos, kā arī reģistrē klātesošos viesus un citus dalībniekus. 

 

Par kopsapulces norises vietu un laiku paziņots 2021. gada 4. jūnijā LHF biedru kopsapulcē, 

kopsapulces darba kārtība pieņemta 2021. gada 4. jūnijā, saskaņojot ar LHF Prezidentu un 

Ģenerālsekretāru.  

 

Kopsapulces sākums plkst.: 16:00 

 

KOPSAPULCES IZSLUDINĀTĀ DARBA KARTĪBA: 

1) Kopsapulces atklāšana un kopsapulces vadītāja apstiprināšana; 

2) Ziņojums par klātesošo biedru (delegātu) skaitu; 

3) Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana; 

4) Kopsapulces sekretariāta apstiprināšana; 

5) Darba reglamenta apstiprināšana; 

6) LHF prezidenta uzruna; 

7) Grozījumi LHF statūtos; 

8) LHF ģenerālsekretāra N. Blomes ziņojums, 2020. gada pārskats; 

9) LHF revidenta ziņojums; 

10) LHF ģenerālsekretāra N.Blomes, LHF 2021. gada budžeta apstiprināšana; 

11) Citi; 

 

KOPSAPULCES NORISE: 

 

1. Kopsapulces atklāšana un kopsapulces vadītāja apstiprināšanas. 

 LHF Prezidents M.Bičevskis atklāj kopsapulci. 

 Par kopsapulces vadītāju atbilstoši LHF Statūtu 8.2.2.1.punktam tiek izvirzīts M.Bičevskis. 

 Delegātu balsojums par kopsapulces vadītāju: 21 par M.Bičevski.  

 Par kopsapulces vadītāju apstiprināts M. Bičevskis. 

 

2. Ziņojums par klātesošo biedru (delegātu) skaitu. 

 LHF pārstāvji ziņo par kopsapulcei reģistrēto LHF biedru (delegātu) skaitu: dalībai 

kopsapulcei reģistrēti 21 delegāti no 28 LHF biedriem; 

 LHF pārstāvji ziņo par kopsapulces kvorumu un lemttiesībām atbilstoši LHF statūtiem: 

kopsapulce ir lemttiesīga. 

 

3. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana.  

 Kopsapulces vadītājs izvirza apstiprināšanai izsludināto kopsapulces darba kārtību 
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 Delegātu balsojums par kopsapulces darba kārtības: 21 balsis par. 

Apstiprināta izsludinātā kopsapulces darba kārtība  
 

4. Kopsapulces sekretariāta apstiprināšana.  

Kopsapulces vadītājs izvirza kopsapulces protokolistu Lieni Borodovsku apstiprināšanai. 

 Delegātu balsojums par kopsapulces protokolistu apstiprināšanu: par Lienes Borodovskas 

apstiprināšanu 21 balsis. 

 Par kopsapulces protokolistu apstiprināta Liene Borodovska 
 

5. Darba reglamenta apstiprināšana. 

 Kopsapulces vadītājs izvirza apstiprināšanai sagatavoto un biedriem izsniegto kopsapulces 

reglamentu ar sagatavotajiem lēmumprojektiem. 

 Delegātu balsojums par reglamenta apstiprināšanu: 21 balsis par. 

 Apstiprināts delegātiem izsniegtais kopsapulces reglaments. 

 

6. LHF prezidenta uzruna. 

LHF Prezidents M. Bičevskis pateicās visiem par piedalīšanos, izsaka savu redzējumu par 

aizvadīto sezonu un pandēmijas ietekmi uz handbolu un LHF. Pateicas visiem par darbu un 

izturību.  

M. Bičevskis aicinu LHF Padomes locekli Jāni Avotiņu prezentēt jauno statūtu versiju. 

 

7. Grozījumi LHF statūtos. 

Jānis Avotiņš ziņo, ka pēdējā biedru sapulcē tika izvirzīts lēmumprojekts statūtu uzlabošanai. Darba 

grupas darbs neizdevās, bet divās padomes sēdēs tika izskatītas iespējamās izmaiņas statūtos. Jānis 

Avotiņš īsuma iepazīstina ar statūtu izmaiņām.  

M. Bičevskis aicina balsot par sekojošu lēmumprojektu: “Apstiprināt LHF statūtus jaunā redakcijā. 

Pilnvarot LHF valdi parakstīt LHF statūtus un visus nepieciešamos dokumentus statūtu 

reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā, t.sk. veikt nepieciešamos labojumus statūtos reģistrācijas 

Uzņēmumu reģistrā veikšanai.” 

 Delegātu balsojums par grozījumiem LHF statūtos: 21 par.  

 Lēmumprojekts apstiprināts.  
 

8. LHF ģenerālsekretāra N.Blomes ziņojums, 2020. gada pārskats. 

Normunds Blome ziņo par 2020. gada pārskatu. Tiek sniegts ieskats naudas izlietojumā. LHF 

padomes biedri tiek aicināti klātienē iepazīties ar dokumentu saturu, kā arī uzzināt visu par pēdējo 

četru gadu auditu.  

M. Bičevskis aicina balsot par: “2020. gada pārskata apstiprināšanu” 

 Delegātu balsojums par lēmumprojektu: 18 par, 2 atturas.  

 Lēmumprojekts apstiprināts.  
 

9. LHF revidenta ziņojums. 

Tiek sniegts revidentes Birutas Puriņas atzinumu. 

M.Bičevsiksi aicina: “Apstiprināt revidenta ziņojumu.”  

 Delegātu balsojums par lēmumprojektu: 20 par, 1 atturas.  

 Revīzijas ziņojuma apstiprināts. 

 

10. LHF ģenerālsekretāra N.Blomes, LHF 2021. gada budžeta apstiprināšana; 

N. Blome informē par budžeta sadalījumu, kur tiek izlietota finansējumos iegūtā nauda un kuras 

budžeta pozīcijas 2021. gada budžeta vēl būs aktuālas Tāpat N. Blome iepazīstina ar ideju par 

projektu, Rīgas Handbola akadēmiju, kā arī aicina izteikt viedokli par LHF mārketinga aktivitātēm.  
Diskusijā par Rīgas Handbola akadēmijas izveidi iesaistās Dobeles, Liepājas, Rīgas un Ogres pārstāvji. 
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M. Bičevskis rosina “Apstiprināt LHF 2021. gada budžeta projektu, izdalot atsevišķu finansējumu  

- jauniešu handbola attīstībai un par tā izlietojumu vienoties un saskaņot ar LHF Padomi” 
Delegātu balsojums par lēmumprojektu: 20 par, 1 atturas.  

 Lēmumprojekts apstiprināts.  

 

11. Citi jautājumi. 

 N. Blome informē par U15 jauniešu izlases nometnēm. 

 N. Blome sniedz informāciju par uzsāktajām civillietām un krimināllietām, saistībā ar 

iepriekšējās LHF vadības finanšu līdzekļu izsaimniekošanu. 

 M. Bičevskis aicina delegātus balsot par sekojošu lēmumprojektu: “Pilnvarot kopsapulces 

vadītāju LHF Prezidentu M.Bičevski un LHF pārstāvi Līgu Bīriņu parakstīt kopsapulces 

protokolu” 

 Delegātu balsojums par lēmumprojektu: 21 par.  

 LHF informē par atkārtotu LHF Biedru sapulces sasaukšanu ar mērķi – jaunas LHF Valdes 

vēlēšanas.  

 M. Bičevska priekšlikums lēmumu par biedru sapulces sasaukšanu atlikt uz laiku, kad ir 

notikusi Statūtu izmaiņu reģistrācija. 

 

 

 

KOPSAPULCES VADĪTĀJS PASLUDINA KOPSAPULCI PAR SLĒGTU 

 

Kopsapulce slēgta plkst.: 18:15 

 

 

 

 

Kopsapulces vadītājs  

Mārtiņš Bičevskis        ___________________ 

 

Kopsapulces protokolists: 

Liene Borodovska       ___________________ 

 

 

LHF pārstāvis: 

Līga Bīriņa       ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


