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Izvērtējot Latvijas handbola esošo situāciju, sadarbībā ar Latvijas Handbola 
federāciju un Latvijas klubiem un sporta skolām, apzinot reālās problēmas, draudus un 
attīstības iespējas sporta veidam, tika izstrādāta šī Latvijas handbola attīstības programma 
un izvirzītas galvenās prioritātes. Iepazīstoties ar finanšu atskaitēm, sekojot līdz procesiem 
un to attīstībai, kā Latvijas Handbola federācijas vice-prezidente, saskatu reālu iespēju ka 
pieturoties pie attīstības plāna var celt handbola attīstības līmeni Latvijā, veicinot sporta 
veida popularitātes celšanu un rezultātu uzbalošanos.  

 
Četru gadu prioritārie mērķi: 

1. Plānveidīgi palielināt handbolu spēlējošo bērnu un jauniešu skaitu Rīgā, esošajos 
handbola centros un izveidot jaunus handbola centrus Latvijā;  

2. Jauno un esošo treneru apmācības programma, metodiskā materiāla izstāde 
sadarbojoties ar ārvalstu speciālistiem un tās integrēšana Latvijas handbola sistēmā 
un uzraudzības rezultātā papildināta izejot no sporta veida tendencēm;   

3. Latvijas tiesnešu ilgtermiņa piesaistes, apmācību, monitoringa un atbalsta 
programma;  

4. Latvijas nacionālo izlašu vienotas sistēmas izstrāde, pēc piramīdas principa veicinot 
nepārtrauktības procesu; 

5. Sadarbībspējīga un strukturēta komunikācija starp handbolā iesaistītām pusēm 
(pašvaldībām, sporta skolām, klubiem, sporta organizācijām, atbalstītājiem un 
sabiedrību kopumā), veicinot  ilgtermiņa attiecības un sadarbības iespējas.  

 
Handbola attīstības pamatā, lai veiksmīgi realizētu izvirzītos mērķus jābūt skaidri 

definētiem īstermiņa un ilgtermiņa uzdevumiem, tāpēc šī programma tiek veidota un 
prezentēta, skaidri apzinoties konkrētu rīcības plānu un cilvēku grupu, kas to spēs realizēt 
gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. 

 
Īstermiņa uzdevumi 

 Latvijas Handbola federācijas procesu sakārtošana, efektīvākai ikdienas 
darbu veikšanai; 

 Reģionālās tikšanās handbola centros, lai veicinātu komunikācijas un 
savstarpējo attiecību veidošanu;  

 Treneru, tiesnešu apmācību programmas uzsākšana un tālāku mērķu 
izvirzīšana;  

 Latvijas un Eiropas projekti sporta veida attīstības veicināšanai;  

 LHF mājas lapas izstrāde, vienotas licencēšanas izveide, datu bāzes 
apzināšana;  

 LHF budžeta izstrāde 2022.gadam un tuvākajiem četriem gadiem.  
 

 
 
 



 Ilgtermiņa uzdevumi 
1. Veidot LHF kā spēcīgu organizāciju, kas vieno visu handbola sabiedrību un 

nodrošina komunikāciju ar sabiedrotajiem, kas ietver: 

 Ilgspējīga sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas 
Olimpisko komiteju, Latvijas Sporta Federāciju padomi un Latvijas 
Komandu Sporta Spēļu asociāciju, Anti-dopinga biroju, Eiropas Handbola 
federāciju, Starptautisko Handbola federāciju u.c. sporta organizācijām; 

 LHF attīstības plāna izstrāde un stratēģiska pakāpeniska ieviešana 
ikdienā, veicot regulāru uzraudzību un pilnveidošanu; 

 Regulāra komunikācija ar biedriem, treneriem, sportistiem informējot 
sabiedrību par aktualitātēm, projektiem, mērķiem;  

 Klubu iesaiste LHF ikdienas procesos, lai veidotu abpusēju sadarbību, 
efektīvāk risinātu problēmas.  
 

2. Izstrādāt treneru apmācības programmu, kas sevī ietver metodiskā 
materiāla izveidošanu un tā plānveidīgu integrēšanu sporta organizācijās, 
uzraudzīšana un papildināšana. 

 

 Sadarbībā ar Valēriju Putānu un Norvēģijas Handbola federāciju un citām 
sadarbībfederācijām izstrādāt apmācību programmu, regulāri organizēt 
seminārus, mentoru tikšanās, organizēt pieredzes apmaiņas braucienus 
treneriem;   

 Pilnveidot esošo bērnu un jaunatnes handbolistu treniņprocesu, 
veidojot profesionālus handbola attīstības centrus reģionos un Rīgā, 
piesaistot treneri – ekspertu, kuram definēti konkrēti darba uzdevumi; 

 Pārskatīt un reorganizēt Murjāņu Sporta ģimnāzijas (MSĢ) audzēkņu 
uzņemšanas kritērijus, pilnveidot treniņprocesa saturu un metodiku, 
izstrādāt savstarpējo attiecību modeli, veicinot handbola attīstību;  

 Nodrošināt jaunatnes un junioru izlašu startu, kā vienotai komandai 
piedaloties valsts klubu meistarsacīkstēs. 

 Plānveidā un profesionāli vadīt izlases, izstrādājot sistēmu handbolistu 
motivēšanai spēlēt valstsvienībā. 

 Izveidot vienotus kritēriju izlašu treneru atbilstības amatam izvērtēšanai;  
 

3. Latvijas nacionālo izlašu vienotas sistēmas izstrāde, pēc piramīdas principa 

veicinot nepārtrauktības procesu. Nodrošināt vīriešu un sieviešu nacionālo 

izlašu dalību Eiropas čempionātu un Pasaules čempionātu turnīros;  

 Latvijas izlašu ģenerālsponsora piesaistīšana, sadarbības uzturēšana, 
mārketinga aktivitātes;   

 Piramīdas principa ieviešana, kura sevī ietver pāreju no jaunatnes 
līmeņa uz pieaugušo. Tādējādi nodrošinot pēctecību un turpinātu 
jauniešu izaugsmi un sasniegumus, ir nepieciešams jaunos spēlētājus 
nodrošināt ar pieredzi iesaistot jaunos spēlētājus  klubu čempionātā, 
kā arī plānot pāreju no jauniešu izlases uz pieaugušo valstsvienību;  



 Pieaugušo un jaunatnes izlašu regulāra dalība starptautiskajās sacensībās 
un pārbaudes spēlēs;  

 Vienota vispusīgās fiziskās sagatavotības programma, kura veicinātu 
sportistu sagatavotības izaugsmi, regulāri veicot izlašu kandidātiem 
monitoringu, sekojot līdz sportistu veselības stāvoklim un fiziskajai 
sagatavotībai, veicinot traumu riska samazināšanos;  

 Psiholoģiskās sagatavotības integrēšana izlašu efektīvākam gatavošanās 
procesam.  

 
4. Latvijas handbola tiesnešu ilgtermiņa piesaistes, apmācību, monitoringa un 

atbalsta programma, kas sevī ietver: 

 Jauno tiesnešu piesaiste, regulāri organizējot reģionālos seminārus;  

 Jauno tiesnešu apmācību programma un mentoru programma, kuras 
ietvaros LHF pieredzējušie tiesneši kopā ar jaunajiem tiesnešiem apgūst 
praktiskās prasmes laukumā; 

 LHF tiesnešu apmācību programma, ietverot psiholoģisko, fizisko, 
teorētisko un praktisko sagatavotību; 

 LHF jauno tiesnešu virzīšana EHF tiesnešu programmai, tādējādi 
palielinot Latvijas tiesnešu īpatsvaru Eiropā.  

 
5. Handbola mārketinga un popularizēšanas aktivitātes: 

 

 Latvijas Handbola vizuālā tēla izstāde efektīvākām mārketinga un 
sponsorēšanas aktivitātēm;  

 Pludmales handbola attīstība un popularizēšana, sadarbojoties ar 
Latvijas pašvaldībām;  

 Regulāras bērnu un jauniešu talantu, vārtsargu, Latvijas Handbola 
zvaigžņu nometnes dodot ikvienam Latvijas handbolistam pieredzēt 
handbolu no cita skatu punkta; 

 Bērnu un jauniešu projekta “Respektē savu talantu ” realizēšana četru 
gadu laikā, apgūstot svarīgas tēmas: mentālā veselība, anti – dopings, 
duālā izglītība, karjeras beigšana u.c., mūsdienās svarīgas tēmas, 
veselīgai sportista izaugsmei;  

 Mini handbola projekta attīstība reģionos, kur nav handbols, regulāri 
mini handbola festivāli, lai popularizētu sporta veidu;  

 Finansējuma palielināšana handbola attīstībai piesaistot jaunus 
atbalstītājus, rakstot Latvijas un Eiropas mēroga projektus;  

 Sadarbības un komunikācijas ar pašvaldībām tālāka attīstībai; 

 Dalība #beactive un citos sabiedrībai nozīmīgos projektos veicinot 
veselīga dzīvesveida popularizēšanai; 

 Handbola spēļu televīzijas translāciju atjaunošana;  

 Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu medijiem;  

 Latvijas handbola fanu kultūra, skatītāju piesaistīšanas plāns; 

 Sporta dienu plānveidīga organizēšana sadarbībā ar pašvaldībām, 
veicinot ģimeņu saliedētību, veselīga dzīvesveida pamatprincipus un 
handbola popularizēšanu.  



 
 

 Latvijas Handbola attīstības programmas realizēšanai, mērķu sasniegšanai un 
uzdevumu veikšanai ir uzrunāti cilvēki, kuri atbalsta gadījumā ir gatavi darboties kopā kā 
vienota komanda. Kā arī uzskatu, ka manis izstrādātā programma ir papildināma un 
uzlabojama procesa gaitā un, lai izvirzītie mērķi tiktu sasniegti un realizēti ir nepieciešams 
kopīgi visai handbola sabiedrībai aktīvi piedalīties programmas īstenošanā ar viedokļiem, 
sadarbības iespējām, cilvēku resursu un citām zināšanām, kas ļaus kopīgi sasniegt izvirzītos 
mērķus un virzīt nākamos!  
 
 
Ar cieņu,  
Ivita Asare  


