
 

 

 
 
 

Biedrība “Latvijas Handbola federācija” 
Padomes sēde 

Sēdes protokols nr.1  
 
Sēdes norises laiks: 2021.gada 27. septembrī, plkst. 17.00 Online režīmā, Zoom vietnē 
Sēdi beidz: 18:05 
Sēdi vada: LHF prezidente Ivita Asare 
Sēdē piedalās: Padomes locekļi: Ronalds Pambakers, Anita Puncule, Raitis Puriņš, Linda 
Karloviča, Edgars Korzāns, Zigmunds Mickus 
Pieaicināti: Līga Bīriņa (LHF izpilddirektore) 
 
Protokolētāja: Līga Bīriņa 
 
Darba kārtība: 
 

1. Padomes priekšsēdētāja vietnieka nozīmēšana un 2 viceprezidentu iecelšana. 

2. Sieviešu izlases galvenā trenera apstiprināšana 

3. Ģenerālsekretāra un valdes locekļu apstiprināšana 

4. Citi jautājumi 

a. Latvijas handbola attīstības programmas izstrādāšana 

b. Datums klātienes padomes sēdei 
 
LHF Padome vienbalsīgi apstiprina darba kārtību.  
 
1) Padomes priekšsēdētāja vietnieka nozīmēšana un 2 viceprezidentu iecelšana. 

1.1. Ivita Asare par LHF padomes priekšsēdētāja vietnieku un LHF Viceprezidentu ieceļ 
Ronaldu Pambakeru. 

1.2. Otru Viceprezidentu šajā padomes sēdē neieceļ, Ivita izsaka vēlmi individuāli veikt 
pārrunas ar katru padomes locekli, lai objektīvāk izvērtētu. 

Diskusijā iesaistās: Ronalds Pambakers 

2) Sieviešu izlases galvenā trenera apstiprināšana 

2.1 . Ivita Asare izklāsta, ka jūlija padomes sēdē tika izvērtēts Latvijas sieviešu izlases starts 
Grieķijā un nolemts, ka nepieciešams jauns sieviešu izlases treneris un izlases bāzes vieta 
noteikta Rīgā.  

2.2 Ivita Asare piedāvā kā Latvijas sieviešu izlases galveno treneri apstiprināt Natāliju 
Kudrjavcevu.  



 

 

2.3. Tiek atjaunota Sieviešu Baltijas līga, nolemts, ka no Latvijas puses startēs sieviešu 
izlase, oktobra beigās tiek plānots pirmais sabraukums, tādēļ ir jāuzsāk gatavošanās. Ir 
apzinātas sieviešu izlases kandidātes (fails pielikumā), uzsvars tiek likts uz jauno paaudzi, 
jānodrošina paaudžu maiņa.  

2.4. Plānā divi sabraukumi oktobra beigās un decembra beigās, visas nometnes tiek 
plānotas piektdien, sestdien, svētdien – bāzes vieta Ulbroka. 

Diskusijā iesaistās: R.Puriņš, Z.Mickus, E.Korzāns, L.Bīriņa 

2.5. Sagatavot visu Latvijas izlašu plānu, tajā skaitā sieviešu izlasēm, turpmākiem četriem 
gadiem, līdz 15.novembrim izstrādāt gada plānu visām izlasēm. 

LHF Padome vienbalsīgi apstiprina par Latvijas sieviešu izlases galveno treneri Natāliju 
Kudrjavcevu 

Diskusijā iesaistās: R.Puriņš, Z.Mickus, E.Korzāns, L.Bīriņa 

3) Ģenerālsekretāra un valdes locekļu apstiprināšana 

3.1. Ivita Asare izvirza par LHF ģenerālsekretāru Līgu Bīriņu, CV un pieredze ļoti noderēs 
handbola attīstībā.  

Diskusijā iesaistās: L.Bīriņa, Z.Mickus, I.Asare, R.Pambakers, E.Korzāns, R.Puriņš 

LHF Padome vienbalsīgi apstiprina Līgu Bīrīņu par LHF ģenerālsekretāri un Valdes 
priekšsēdētāju; 

LHF Padome vienbalsīgi apstiprina Edmundu Bogdanovu par LHF valdes locekli; 

LHF Padome vienbalsīgi apstiprina Zigmāru Sondoru par LHF valdes locekli. 

4) Citi jautājumi 

4.1. I.Asare aicina Padomes locekļus iepazīties ar LHF Statūtiem. Padome divu mēnešu 
termiņā izstrādā detalizētu Latvijas Handbola attīstības programmu, saskaņā ar prezidenta 
iesniegto pirmsvēlēšanu attīstības programmu īstermiņā un ilgtermiņā.  

4.2. I.Asare datums klātienes sēdei, pagaidām nevaram nosaukt precīzu datumu, bet aicina 
uz klātienes sēdi ieplānot pusi dienu, komandas saliedētībai, darba grupu sesiju, lai 
veiksmīgāk iepazītu un veidotu  

4.3. L.Karloviča jaunatnes handbola attīstībai, čempionāts šobrīd tiek atsākts pēc divu 
gadu pārtraukuma, maz komandas, jādomā, par komandu saglabāšanu.  

Diskusijā iesaistās: R.Pambakers, L.Bīriņa, E.Korzāns, Z.Mickus, L.Karloviča, A.Puncule  

Sēde beidzās 18:05 
Sēdei veikts video ieraksts.  


