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Rīgā, 2021. gada 23. septembrī 

 
Biedrības “Latvijas Handbola federācija” (turpmāk – LHF) biedru sapulces 

 
PROTOKOLS 

 
 

BIEDRU SAPULCES NORISES VIETA:  
Rija VEF Hotel, Brīvības gatve 199c, Rīga, 16:00., 23.08.2021. 
 
Sapulcē piedalās: 

Ø Biedri ar balss tiesībām: 

1. Ogres novada sporta centrs (reģ.nr.900000250180) – uz pilnvaras pamata pārstāv Natālija 
Kudrjavceva; 

2. Aizkraukles novada Sporta skola (reģ.nr.4571902205) – uz pilnvaras pamata pārstāv Rita 
Lielā 

3. Dobeles Sporta skola (reģ.nr.  40900021724) - pārstāv paraksttiesīgā persona Viesturs Dude 

4. Handbola klubs ”CELTNIEKS” (reģ.nr.  40008201326) – pārstāv paraksttiesīgā persona 
Normunds Blome 

5. Handbola klubs ”OGRE” (reģ.nr.  40008147585) - uz pilnvaras pamata pārstāv Artis 
Laganovskis 

6. Handbola klubs ”RPI” (reģ.nr.  40008266854) – pārstāv paraksttiesīgā persona Igors 
Lastovka 

7. Intrasport (reģ.nr.  40008256860)  - pārstāv paraksttiesīgā persona Pēteris Tervits  

8. Jūrmalas Sporta skola (reģ.nr.  90009249367)  - uz pilnvaras pamata pārstāv Arnis Butāns  

9. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta klubs (reģ.nr.  50008022741)  - uz pilnvaras 
pamata pārstāv Jānis Žīdens  

10. Lejaskurzemes Sports (reģ.nr.  40008141027)  - uz pilnvaras pamata pārstāv Zigmunds 
Mickus  

11. Dienvidkurzemes Sporta skola (reģ.nr.  90000058625)  - uz pilnvaras pamata pārstāv 
Zigmunds Mickus 

12. Murjāņu Sporta ģimnāzija (reģ.nr.  90000082152)  - uz pilnvaras pamata pārstāv Arnolds 
Straume 

13. RTU Sporta biedrība (reģ.nr.  40008023444)  - pārstāv paraksttiesīgā persona Sanita Sveile  

14. Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāde “Salaspils sporta skola” (reģ.nr.  
90001262831)  - uz pilnvaras pamata pārstāv Linda Bogdanova 

15. SIA Bērnu un jauniešu aģentūra ”DAFNE” (reģ.nr.  40003924085)  - pārstāv paraksttiesīgā 
persona Gita Pērkone 

16. Sporta klubs ‘’SKRĪVERI’’ (reģ.nr. 40008096503)  - uz pilnvaras pamata pārstāv Rita Lielā 

17. Sporta klubs ”JŪRMALAS SPORTS” (reģ.nr.  40008037336)  - pārstāv paraksttiesīgā 
persona Gints Korzāns 

18. Sporta klubs ”REIR DOBELE” (reģ.nr.  40008096486)  - uz pilnvaras pamata pārstāv Ivars 
Zariņš 
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19. Stopiņu novada dome (reģ.nr.  90000067986)  - uz pilnvaras pamata pārstāv Edijs Bērziņš 

20. Zemgales reģionālais Handbola klubs (reģ.nr.  40008027588)  - pārstāv paraksttiesīgā 
persona Ivars Zariņš 

21. “VS Sports” (reģ.nr.  40008199089)  - uz pilnvaras pamata pārstāv Linda Bogdanova  

22. IKSD Rīgas Rīnūžu vidusskola (reģ.nr. 90011524360)  - uz pilnvaras pamata pārstāv 
Rihards Latkovskis 

 
  

 
Kopējais balstiesīgo biedru skaits    29 
Uz sapulces atklāšanu ieradušies balstiesīgie biedri   22 
 
Sapulci atklāj LHF prezidents M.Bičevskis un sapulces sekretariāts ziņo par klātesošo biedru skaitu. 
 
L.Bīriņa: 

Uz sapulci ir ieradušies kopā 22 balstiesīgie biedri, kas ir 76 % no kopējā balstiesīgo biedru skaita. 
 
M.Bičevskis izsakās: 

Ar šo ziņoju, ka LHF biedru kopsapulcē ir kvorums līdz ar ko pasludinu, ka sapulce ir lemttiesīga. 
Ņemot vērā, ka šodien, sapulces vidū, visdrīzāk beigsies mans prezidentūras laiks uzskatu, ka par 

sapulces vadītāju būtu jāievēlē cita persona. Piedāvāju sapulces vadīšanu uzticēt Z.Sondoram. 
 

Z.Sondors izsaka piekrišanu vadīt sapulci. 
 

M. Bičevskis uzaicina sapulci balsot un par sapulces vadītāju apstiprināt Zigmāru Sondoru. 
 Klātesošo, balsstiesīgo biedru balsojums 
PAR: 100% 
PRET: - 
Sapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem vienbalsīgi balsojot PAR, pieņemts  
 
LĒMUMS Nr. 1: 

PAR SAPULCES VADĪTĀJU APTIPRINĀT ZIGMĀRU SONDORU. 
 
Z.Sondors ziņo: 

Par sapulces norises vietu un laiku biedriem paziņots statūtos un likumā noteiktajā laikā. Biedri ir tikuši 
informēti par sapulces darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem.  

Klātesošie tiek informēti, ka visi lēmumi biedru sapulcē tiek pieņemti balsojot un sapulces lēmums ir 
pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā puse + 1 no klātesošajiem. Jautājumi par Statūtu grozījumiem, 
Biedrības darbības izbeigšanu nevar tikt skatīti, jo tie statūtos noteiktajā kārtībā nav tikuši izziņoti visiem 
biedriem. 
 
Z.Sondors paskaidro, ka balsošana notiek paceļot biedru reģistrācijas kartiņu. 
 
Sapulce tiek aicināta balsojot: 

• Par sapulces balsu skaitītājiem apstiprināt E.Mārtiņu, A.Ulānu, A.Juzupu. 
• Par sapulces protokolisti apstiprināt Lieni Borodovsku 

 Klātesošo, balsstiesīgo biedru balsojums 
PAR: 100% 
PRET: - 
Sapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem vienbalsīgi balsojot PAR, pieņemts  
 
LĒMUMS Nr. 2: 

• PAR SAPULCES PROTOKOLISTU APSTIPRINĀT L.BORODOVSKA. 
• PAR SAPULCES BALSU SKAITĪTĀJIEM APSTIPRINĀT E.MĀRTIŅU, A.ULĀNU, A.JUZUPU. 
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Sapulces vadītājs izskaidro: 

a. ka dalībniekiem par lēmumiem balsojot savs viedoklis ir jāpauž paceļot balsošanas kartiņu; 
b. balsojums tiks reģistrēts, kā “Par” vai “Pret”, visi balsojumi “Atturos” tiks reģistrēti, kā balsojumi 

”Pret”; 
c. balsošanas secību; 

un aicina sapulci apstiprināt balsošanas secību. 
 Klātesošo, balsstiesīgo biedru balsojums 
PAR: 18 
PRET: 3 
Sapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem ar balsu vairākumu, pieņemts  
 
LĒMUMS Nr. 3: 

• APSTIPRINĀT BALSOŠANAS SECĪBU 
 
Balsu skaitīšanas komisija informē sapulces vadītāju, ka uz biedru kopsapulci ieradušies vēl trīs 
balstiesīgi biedri: 

1. Ludzas novada Sporta skola (reģ.nr.90000017453) – uz pilnvaras pamata pārstāv Andrejs 
Narnickis 

2. Jēkabpils Sporta skola (reģ.nr.  40900011139)  - uz pilnvaras pamata pārstāv Kornēlija 
Borodovska  

3. Sporta klubs ”LATGOLS” (reģ.nr.  40008025248)  - pārstāv paraksttiesīgā persona Māris 
Cibuļskis 

 
Sapulces vadītājs informē klātesošos, ka sapulci pārstāv 25 balsstiesīgie LHF biedri un par vairākumam 
nepieciešamo balsu skaitu. 

 
Sapulces vadītājs iepazīstina klātesošos ar sapulces darba kārtību. 
KOPSAPULCES IZSLUDINĀTĀ DARBA KARTĪBA: 

1) LHF Prezidenta pārskats par periodu no 2017. gada līdz sapulces dienai. 
2) LHF Padomes pārskats par prezidentūras periodu no 2017. gada līdz sapulces dienai. 
3) LHF Komisijas priekšsēdētāja atskaite par komisijas darbību no 2017. gada līdz sapulces dienai. 
4) LHF Ģenerālsekretāra pārskats par: 

a) Iepriekšējas valdes darbības periodu, 
b) Pašreizējās valdes darbības periodu. 

5) LHF Prezidenta vēlēšanas. 
6) LHF Padomes locekļu vēlēšanas. 
7) LHF Revidenta ievēlēšana. 
8) Citi jautājumi. 

 
LHF Ģenerālsekretārs N. Blome lūdz papildināt dienas kārtību “Citi jautājumi” ar: 

• Balsojumu, kurā LHF Biedru kopsapulce uzdot par pienākumu valdei pilnvarot N. Blomi pārstāvēt 
LHF civillietā Nr. C29289021; 

• Balsojumu, kurā LHF Biedru kopsapulce uzdot par pienākumu valdei jautājumos, kuri saistīti ar 
kriminālprocesu Nr. 11130020421, ņemt vērā N. Blomes sniegto informāciju un nodot to 
krimināllietas izskatīšanai.” 

• Balsojumu, kurā Sapulce uzliek par pienākumu valdei atkāpties no uzņēmuma līguma (attīstības 
plāna izstrāde) starp LHF un G.Ciematnieku” 

 
Sapulces vadītājs uzaicina sapulci balsojot papildināt sapulces dienas kārtību ar dienas kārtības 
jautājumiem: 

• Balsojumu, kurā LHF Biedru kopsapulce uzdot par pienākumu valdei pilnvarot N. Blomi pārstāvēt 
LHF civillietā Nr. C29289021; 
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• Balsojumu, kurā LHF Biedru kopsapulce uzdot par pienākumu valdei jautājumos, kuri saistīti ar 
kriminālprocesu Nr. 11130020421, ņemt vērā N. Blomes sniegto informāciju un nodot to 
krimināllietas izskatīšanai.” 

• Balsojumu, kurā Sapulce uzliek par pienākumu valdei atkāpties no uzņēmuma līguma (attīstības 
plāna izstrāde) starp LHF un G.Ciematnieku” 

 Klātesošo, balsstiesīgo biedru balsojums 
PAR: 24 
PRET: 1 
Sapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem ar balsu vairākumu, pieņemts  
 
LĒMUMS Nr. 3: 

• PAPILDINĀT DIENAS KĀRTĪBAS 8 JAUTĀJUMU “CITI” AR: 
8.1. BALSOJUMU, KURĀ LHF BIEDRU KOPSAPULCE UZDOT PAR PIENĀKUMU VALDEI 

PILNVAROT N. BLOMI PĀRSTĀVĒT LHF CIVILLIETĀ NR. C29289021; 
8.2. BALSOJUMU, KURĀ LHF BIEDRU KOPSAPULCE UZDOT PAR PIENĀKUMU VALDEI 

JAUTĀJUMOS, KURI SAISTĪTI AR KRIMINĀLPROCESU NR. 11130020421, ŅEMT VĒRĀ N. 
BLOMES SNIEGTO INFORMĀCIJU UN NODOT TO KRIMINĀLLIETAS IZSKATĪŠANAI.” 

8.3. BALSOJUMU, KURĀ SAPULCE UZLIEK PAR PIENĀKUMU VALDEI ATKĀPTIES NO 
UZŅEMUMA LĪGUMA (ATTĪSTĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE) STARP LHF UN 
G.CIEMATNIEKU” 

 
Sapulces vadītājs uzaicina sākt sapulces darbu un aicina M.Bičevski sniegt pārskatu par dienas kārtības 
pirmo un otro jautājumiem: 

1. LHF Prezidenta pārskats par prezidentūras periodu no 2017. gada līdz sapulces dienai. 
2. LHF Padomes pārskats par periodu no 2017. gada līdz sapulces dienai. 

 
 
Mārtiņš Bičevskis sniedz sapulcei pārskatu par savu pēdējo prezidentūras un padomes sasaukuma termiņu. 
 
Sapulces vadītājs uzaicina klātesošos uzdot jautājumus. 
Sapulces vadītājs uzaicina sapulci balsojot apstiprināt: 

• LHF Prezidenta pārskats par prezidentūras periodu no 2017. gada līdz sapulces dienai. 
• LHF Padomes pārskats par periodu no 2017. gada līdz sapulces dienai. 

 Klātesošo, balsstiesīgo biedru balsojums 
PAR: 100% 
PRET: - 
Sapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem vienbalsīgi balsojot “PAR”, pieņemts  
 
LĒMUMS Nr. 4: 

• APSTIPRINĀT LHF PREZIDENTA PĀRSKATU PAR PREZIDENTŪRAS PERIODU NO 2017. 
GADA LĪDZ SAPULCES DIENAI. 

• APSTIPRINĀT LHF PADOMES PĀRSKATU PAR PERIODU NO 2017. GADA LĪDZ SAPULCES 
DIENAI. 

 
Sapulces vadītājs uzaicina nolasīt Sacensību komisijas priekšsēdētāja atskaiti par periodu no 2017.gada. 

Sacensību komisijas priekšsēdētājs Eduards Žabko nav ieradies, bet viņa rakstiski sagatavoto ziņojumu 
atreferē LHF pārstāve Līga Bīriņa. 

Ziņojums satur informāciju par iepriekšējo sezonu rezultātiem, pandēmijas ietekmi un izmaiņām 
2021./2022. gada sezonas izspēles kartībā.  
 
Sapulces vadītājs uzaicina sapulci balsojot apstiprināt: 

• LHF sacensību komisijas pārskatu par periodu no 2017. gada līdz sapulces dienai. 
 Klātesošo, balsstiesīgo biedru balsojums 

PAR: 100% 
PRET: - 
Sapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem vienbalsīgi balsojot “PAR”, pieņemts  
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LĒMUMS Nr. 5: 

• APSTIPRINĀT LHF KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA ATSKAITI PAR KOMISIJAS DARBU. 
 

Sapulces vadītājs uzaicina ģenerālsekretāru N.Blome sniegt sapulcei pārskatu par iepriekšējas valdes 
darbības periodu. 
 
LHF Ģenerālsekretārs N.Blome ziņo par: 

4 A) Iepriekšējas valdes darbības periodu: un naudas plūsmu iepriekšējas valdes darbības laikā. 
 

Sapulces vadītājs aicina sapulces dalībniekus uzdot jautājumus. 
Sapulces vadītājs aicina sapulces dalībniekus apstiprināt ģenerālsekretāra N.Blome pārskatu par 
iepriekšējas valdes darbības periodu 

 Klātesošo, balsstiesīgo biedru balsojums 
PAR: 100% 
PRET: - 
Sapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem vienbalsīgi balsojot “PAR”, pieņemts  
 
LĒMUMS Nr. 5: 

a) APSTIPRINĀT ĢENERĀLSEKRETĀRA N.BLOME PĀRSKATU PAR IEPRIEKŠĒJAS VALDES 
DARBĪBAS PERIODU. 

 
LHF Ģenerālsekretārs N.Blome ziņo par: 

4 B) Pašreizējās valdes darbības periodu 
 

Sapulces vadītājs aicina sapulces dalībniekus uzdot jautājumus. 
Sapulces vadītājs aicina sapulces dalībniekus apstiprināt ģenerālsekretāra N.Blome pārskatu par pašreizējās 
valdes darbības periodu 

 Klātesošo, balsstiesīgo biedru balsojums 
PAR: 100% 
PRET: - 
Sapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem vienbalsīgi balsojot “PAR”, pieņemts  
 
LĒMUMS Nr. 6: 

b) APSTIPRINĀT ĢENERĀLSEKRETĀRA N.BLOME PĀRSKATU PAR PAŠREIZĒJĀS VALDES 
DARBĪBAS PERIODU. 

 
Sapulces vadītājs izsludina 10 minūšu pauzi. 
 

Sapulces vadītājs lūdz balsu skaitīšanas komisijai pārskaitīt un apstiprināt klātesošo biedru skaitu. 
Balsu skaitīšanas komisija ziņo, ka sapulcē piedalās 24 no 29 LHF balstiesīgajiem biedriem. Sapulci 

pametis LSPA pārstāvis J.Žīdens. 
 
Sapulces vadītājs informē sapulci par balsstiesīgo biedru skaitu un vairākumam nepieciešamo balsu 

skaitu. 
 
Sapulce atsāk darbu pie 5.sapulces dienas kārtības jautājuma un Sapulces vadītājs uzaicina 

prezidenta amata kandidāti Ivitu Asari un pēc tam prezidenta amata kandidātu  Ronaldu Pambakeru uzsāties 
sapulces priekšā. 

 
Abi kandidāti prezentē sevi, savus mērķus, ziņo par plānotajiem darbiem un iecerēm LHF Prezidenta 

amatā. Pēc kandidātu prezentācijām Ronalds Pambakers atsauc savu kandidatūru. 
 
Sapulces vadītājs aicina sapulces dalībniekus uzdot jautājumus. 
• Prezidenta amata kandidāte Ivita Asare un Ronalds Pambakers atbild uz LHF biedru uzdotajiem 

jautājumiem. 
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Sapulces vadītājs aicina balsot par prezidenta kandidāti Ivitu Asari. 
 Klātesošo, balsstiesīgo biedru balsojums 

PAR: 23 
PRET: 1 
Sapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem ar balsu vairākumu, pieņemts  
 
LĒMUMS Nr. 7: 
PAR LHF PREZIDENTI UZ ČETRU GADU TERMIŅU IEVĒLĒT IVITU ASARI. 
 
Sapulces vadītājs uzaicina jaunievēlēto prezidenti prezentēt biedriem savu padomes sastāvu un sapulcei 
pāriet pie dienas kārtīubas jautājuma nr.6. 
 
Ivita Asare nosauc LHF Padomes sastāva kandidātus: 

• Anita Puncule, 
• Linda Karloviča, 
• Raitis Puriņš, 
• Edgars Korzāns, 
• Zigmundds Mickus, 
• Normunds Blome, 
• Ronalds Pambakers 

Tiek pārbaudītas sapulcē klāt neesošo padomes kandidātu rakstveida piekrišanas. 
 
Normunds Blome paziņo, ka viņš atsauc savu kandidatūru padomē. 

 
Sapulces vadītājs uzaicina sapulci balsot par padomes kandidātu sarakstu kopumā: 

• Anita Puncule, 
• Linda Karloviča, 
• Raitis Puriņš, 
• Edgars Korzāns, 
• Zigmundds Mickus, 
• Ronalds Pambakers 

 Klātesošo, balsstiesīgo biedru balsojums 
PAR: 23 
PRET: 1 
Sapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem ar balsu vairākumu, pieņemts  
 
LĒMUMS Nr. 8: 
APSTIPRINĀT PADOMES SASTĀVĀ 

• ANITA PUNCULE, 
• LINDA KARLOVIČA, 
• RAITIS PURIŅŠ, 
• EDGARS KORZĀNS, 
• ZIGMUNDDS MICKUS, 
• RONALDS PAMBAKERS 

 
LHF Revidenta ievēlēšana. 

a. Sapulces vadītājs ziņo par revidenta Jāņa Kalniņa (030468 - …….) kandidatūru. 
b. N. Blome ziņo par revidentu J. Kalniņu un piedāvā apstiprināt J.Kalniņu par LHF revidentu uz 

četriem gadiem. 
c. Delegātu balsojums par lēmumprojektu: 20 balsis par,1 pret, 2 atturas.  
d. Lēmumprojekts apstiprināts.  

 
Sapulces vadītājs informē, ka dienas kārtībā ir 7 jautājums un sapulcei ir jālemj par revidenta ievēlēšanu. 
Sapulces vadītājs lūdz Normundu Blomi ziņot par revidenta kandidātu. 
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N.Blome ziņo: 

Es uzskatu, ka par revidentu būtu apstiprināms vienīgais kandidāts revidenta Jānis Kalniņš (030468 
– ……….). Šī persona nav zvērināts revidents un tāds LHF šobrīd arī nav saskaņā ar likumu obligāts, bet 
gan grāmatvedis un auditors, kas veicis LHF iepriekšējo gadu auditu par periodu no 2017.gada līdz 
2020.gadam. Uz šī audita rezultātu pamata tika konstatētas iespējamās nelikumības, kuru rezultātā iespējams 
LHF ir izkrāpti lieli naudas līdzekļi, tai skaitā ap 129 tūkstošiem eiro dažādu fiktīvu darījumu rezultātā un 
11,5 tūkstoši par avio biļetēm, kur figurē V.Labanova uzvārds saistībā ar R.Līča tuviniekiem. 

Esmu pārliecināts, ka Jānis Kalniņš ļoti objektīvi varēs pārbaudīt kā tiek tērēti LHF naudas līdzekļi. 
 

Sapulces vadītājs aicina balsot par revidenta kandidātu Jāni Kalniņu. 
 Klātesošo, balsstiesīgo biedru balsojums 

PAR: 21 
PRET: 3 
Sapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem ar balsu vairākumu, pieņemts  
 
LĒMUMS Nr. 9: 
PAR LHF REVIDENTU APSTIPRINĀT JĀNI KALNIŅU (030468) 
 
Sapulces vadītājs sapulcei piedāvā pāriet pie septītā dienas kārtības jautājuma. Biedru kopsapulces 
pilnvarojums N.Blome pārstāvēt LHF civillietā Nr. C29289021, kur tiesvedības ietvaros ir celta prasība 
pret  G.Ciematnieks par zaudējumu piedziņu. N.Blome tiek aicināts sapulcei ziņot par izskatāmo jautājumu. 
 
N.Blome ziņo: 

Tiesvedības ietvaros G.Ciematnieka advokāts centās apšaubīt manu pilnvarojumu pārstāvēt LHF šajā 
tiesvedībā, jo viņaprāt šāds pilnvarojums ir jāsaņem no LHF biedriem, tāpēc, lai novērstu jebkādas tiesas 
šaubas, lūdzu biedrus balsojot pilnvarot mani pārstāvēt LHF civillietā Nr. C29289021, un ar savu balsojumu 
uzlikt par pienākumu LHF valdei pilnvarot mani pārstāvēt LHF šajā civillietā, lai ar tiesas spriedumu 
piedzītu par labu LHF zaudējumus, ko iespējams nodarījusi persona G.Ciematnieks. 

 
Sapulces vadītājs aicina sapulci balsojot pilnvarot N.Blome pārstāvēt LHF intereses civillietā Nr. 
C29289021 un ar šo lēmumu uzdot par pienākumu LHF valdei izsniegt rakstveida pilnvarojumu pārstāvībai 
tiesā.  

 Klātesošo, balsstiesīgo biedru balsojums 
PAR: 21 
PRET: 3 
Sapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem ar balsu vairākumu, pieņemts  
 
LĒMUMS Nr. 10: 
PILNVAROT N.BLOME PĀRSTĀVĒT LHF INTERESES CIVILLIETĀ NR. C29289021 UN AR ŠO 
LĒMUMU UZDOT PAR PIENĀKUMU LHF VALDEI NOFORMĒT N.BLOME RAKSTVEIDA 
PILNVAROJUMU PĀRSTĀVĪBAI TIESĀ. 
 
Sapulces vadītājs aicina N.Blome ziņot par nākamo dienas kārtības jautājumu - kriminālprocesu Nr. 
11130020421. 
 
N.Blome ziņo. 

Latvijas vīriešu izlasei 2020.gada martā bija jālido uz izbraukuma spēli, kur biļetes iegādājās trešā 
persona. Covid19 pandēmijas lidojums tika atcelts. Pēc atceltā avio lidojuma, LHF pārskaitīja naudas 
līdzekļus par avio biļetēm 11,5 tūkstoši eiro V.Labanovam, taču kā vēlāk tika noskaidrots, tad LHF naudas 
līdzekļus V.Labanovam pārskaitīja nepamatoti, jo avio kompānija jau bija kompensējusi V.Labanovam 
biļešu iegādes izmaksas – tātad V.Labanovs naudu saņēma divreiz. Par šo faktu tika ierosināta krimināllieta. 
Par visām darbībām ap izlasi bija atbildīgs R.Līcis, kā izlašu direktors un kā krimināllietas ietvaros ir 
noskaidrojies, tad visticamāk V.Labanovs ir tikai finanšu mahinācija fiktīva seja, bet patiesībā aiz šīs 
krāpniecības ir kāds R.Līča sievas tuvinieks. 
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Šajā sakarā es lūdzu sapulci balsojot pilnvarot mani arī turpmāk sniegt šīs krimināllietas ietvaros 
svarīgu informāciju nepieciešamajām tiesībsargājošām instancēm, lai atgūtu no LHF izkrāptos naudas 
līdzekļus. 

 
Sapulces vadītājs aicina sapulci balsojot uzdot par pienākumu LHF valdei, jautājumos, kuri saistīti ar 
kriminālprocesu Nr. 11130020421, ņemt vērā N. Blomes sniegto informāciju un sniegt to krimināllietas 
izmeklēšanas gaitā nepieciešamajām instancēm.  

 Klātesošo, balsstiesīgo biedru balsojums 
PAR: 23 
PRET: 1 
Sapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem ar balsu vairākumu, pieņemts  
 
LĒMUMS Nr. 11: 
UZDOT PAR PIENĀKUMU LHF VALDEI, JAUTĀJUMOS, KURI SAISTĪTI AR KRIMINĀLPROCESU 
NR.11130020421, ŅEMT VĒRĀ N.BLOMES SNIEGTO INFORMĀCIJU UN SNIEGT TO 
KRIMINĀLLIETAS IZMEKLĒŠANAS GAITĀ NEPIECIEŠAMAJĀM INSTANCĒM. 
 
Sapulces vadītājs aicina N.Blome ziņot par nākamo dienas kārtības jautājumu - uzņēmuma līgums 
(attīstības plāna izstrāde) ar G.Ciematnieku. 
 
N.Blome ziņo: 

LHF, kuru pārstāvēja tā brīža ģenerālsekretārs G.Ciematnieks un kā ģenerālsekretārs saņēma algu no 
LHF ir noslēdzis ar sevi kā fizisku personu G.Ciematnieku uzņēmuma līgumu par attīstības plāna izstrādi. 
Faktiski nekādu “taustāmu” rezultātu šī līguma ietvaros nav, taču lielāko daļu naudas G.Ciematnieks jau sev 
paspēja izmaksāt. Lai atgūtu šos naudas līdzekļus LHF ir nepieciešams atkāpties no šī līguma un tāpēc es 
lūdzu sapulci balsot par uzņēmuma līguma (attīstības plāna izstrāde) ar G.Ciematnieku laušanu. 
 

Sapulces vadītājs aicina sapulci balsojot pilnvarot LHF valdi atkāpties no uzņēmuma līguma (attīstības 
plāna izstrāde) ar G.Ciematnieku. 

 Klātesošo, balsstiesīgo biedru balsojums 
PAR: 100% 
PRET:  
Sapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem vienbalsīgi balsojot “PAR”, pieņemts  
 
LĒMUMS Nr. 12: 
PILNVAROT LHF VALDI ATKĀPTIES NO UZŅĒMUMA LĪGUMA (ATTĪSTĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE) AR 
G.CIEMATNIEKU. 
 
Sapulces vadītājs ziņo, ka visi dienas sapulces kārtības jautājumi ir izskatīti un tā kā citu jautājumu 
ierosinājumu nav, tad biedru kopsapulce tiek paziņota par slēgtu. 
 
Sapulce slēgta plkst.: 19:10 
 
 
Sapulces vadītājs 
Zigmārs Sondors      ___________________ 
 
 
Sapulces protokoliste 
Liene Borodovska      ___________________ 
 
 
Kopaspulces biedru pārstāvis sapulces 
protokola pareizības apliecināšanai 
 
Andris Ulāns       ___________________ 


