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1. nodaļa. Biedrības nosaukums. 

 

1.1. Biedrības nosaukums ir – “Latvijas Handbola Federācija” (turpmāk tekstā – Biedrība). 

 

2. nodaļa. Vispārējie noteikumi. 

 

2.1. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

2.2. Biedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Handbola 

federācijas (turpmāk - EHF) un Starptautiskās Handbola Federācijas (turpmāk - IHF) tiesību aktiem, šiem 

Statūtiem un Biedrības pieņemtajiem tiesību aktiem. Biedrība savu darbību veic Latvijas Republikas 

teritorijā, kā arī pārstāv Latviju handbola jomā starptautiskajās organizācijās (institūcijās). 

 

3. nodaļa. Biedrības mērķis un galvenie uzdevumi. 

 

3.1. Biedrības mērķis - nodrošināt handbola spēles attīstību Latvijā un Latvijas handbola augstu rezultātu 

sasniegšanu Starptautiskā līmenī, īstenojot Biedrības biedru intereses. 

3.2. Biedrības mērķa sasniegšanai Biedrībai tiek izvirzīti sekojoši galvenie uzdevumi: 

3.2.1. popularizēt handbola spēli Latvijā, organizēt, vadīt un uzraudzīt handbola norises Latvijā, ievērojot 

godīgas spēles (angļu valodā - fair play) principus, īpaši – īpaši kultivējot bērnu un jaunatnes 

handbola attīstību; 

3.2.2. organizēt un pārraudzīt dažāda vecuma un līmeņa starptautiskas un vietēja mēroga handbola 

sacensības Latvijā; 

3.2.3. apvienot sporta klubus, sporta skolas un citas organizācijas, kuras kultivē handbolu kopīgu mērķu 

sasniegšanai; 

3.2.4. veicināt augstas klases handbolistu sagatavošanu; 

3.2.5. pārstāvēt Latvijas handbola intereses Latvijā un Starptautiskā līmenī; 

3.2.6. iesaistīt handbola propagandā ikvienu šīs spēles interesentu; 

3.2.7. ar handbola palīdzību propagandēt veselīgu dzīvesveidu; 

3.2.8. veicināt handbolistu meistarības pilnveidošanu līdz valsts izlašu komandu līmenim; 

3.2.9. organizēt treneru, tiesnešu sagatavošanu un nodrošināt to kvalifikācijas 

pilnveidošanu; 

3.2.10. risināt Latvijas handbola klubu, spēlētāju, tiesnešu tiesiskās attiecības Biedrības pieņemto tiesību 

aktu ietvaros; 

3.2.11. pilsētās, novados, pagastos, uzņēmumos, mācību iestādēs mērķtiecīgi attīstīt, atbalstīt un veicināt 

handbola pasākumus; 

3.2.12. veicināt handbola bāzu celtniecību, koordinēt to racionālu izmantošanu; 

3.2.13. veicināt draudzīgu attiecību attīstību ar citu valstu handbola federācijām; 

3.2.14. novērst jebkādas darbības, kuru rezultātā varētu tikt apšaubīts handbola spēļu vai sacensību 

godīgums vai kā citādi nodarīts kaitējums handbolam; 

3.2.15. pārstāvēt un aizsargāt handbola intereses attiecībās ar publiskām personām, tajā skaitā - Latvijas 

valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām, sadarboties ar nepieciešamajām publiskā un 

privātā sektora juridiskām un fiziskām personām. 

 

4. nodaļa. Biedrības darbības metodes. 

 

4.1. Biedrības mērķa un uzdevumu izpildei Latvijas handbola federācija: 

4.1.1. sadarbojas ar valsts un pašvaldību sporta institūcijām, sporta klubiem un citām sabiedriskajām 

organizācijām (biedrībām); 

4.1.2. ar masu informācijas un komunikāciju līdzekļu palīdzību popularizē handbolu un risina tā 

attīstības problēmas; 

4.1.3. izveido nepieciešamās komisijas un padomes un koordinē to darbu; 

4.1.4. izstrādā Latvijas handbola, īpaši bērnu un jaunatnes handbola un tā atvasinājumu attīstības un 

popularizēšanas koncepciju un programmas, pilnveido un īsteno tās, apstiprina darba plānus, valstī 
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organizēto sacensību nolikumus, kalendārus u.c. nepieciešamos dokumentus; 

4.1.5. apstiprina valsts izlašu komandu sastāvus un to trenerus, kontrolē un uzņemas atbildību par 

Latvijas Republikas handbola izlašu komandu treniņu darbu un to piedalīšanos visa mēroga 

sacensībās; 

4.1.6. organizē un pārrauga visa vecuma Latvijas handbola izlašu komandu veidošanu, ieskaitot to 

vadības (personāla) un spēlētāju (sastāva) apstiprināšanu, treniņu un citu saistīto pasākumu, un 

audzināšanas darba kvalitātes analīzi; 

4.1.7. organizē atbalstu Latvijas klubu līdzdalībai starptautiskajās handbola sacensībās; 

4.1.8. pārstāv Biedrības biedru intereses starptautiskajās organizācijās; 

4.1.9. paraksta Latvijas handbolistiem transferkartes (pārejas) par tiesībām spēlēt ārvalstu klubos. 

 

5. nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana. 

 

5.1. Biedrībā var iestāties jebkura juridiska persona, kura ir ieinteresēta Latvijas handbola attīstībā un tās 

mērķi un uzdevumi nav pretrunā ar Biedrības mērķiem un uzdevumiem. Par Biedrības goda biedriem 

var būt arī fiziskas personas. 

5.2. Biedrības biedriem, izņemot goda biedrus, ir vienādas tiesības un balsstiesības. 

5.3. Par biedru reģistru atbildīgs ir Biedrības ģenerālsekretārs un jebkuras izmaiņas biedru reģistrā 

ģenerālsekretārs reģistrē ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par izmaiņu 

nepieciešamību. Pamats biedra ierakstīšanai Biedrības biedru reģistrā ir attiecīgs lēmums par biedra 

uzņemšanu. 

5.4. Persona, kas vēlas kļūt par LHF biedru, iesniedz LHF ģenerālsekretāram motivācijas vēstuli un 

dokumentus, kas apliecina personas plānoto ieguldījumu handbola attīstībā, kā arī citus Biedrības 

ģenerālsekretāra pieprasītos dokumentus. 

5.5. Lēmumu par personas uzņemšanu Biedrībā pieņem Padome, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem. 

Padome pieteicēja lūgumu izskata nākamās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no visu 

pieprasīto dokumentu saņemšanas brīža. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek 

uzaicināts pats pieteicējs tā viedokļa uzklausīšanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma 

pieņemšanai. Padome savu lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam un Biedrības biedriem trīs darba 

dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

5.6. Biedra statusu, un no tā izrietošās tiesības un pienākumus, persona iegūst ar brīdi, kad tā ierakstīta 

Biedrības biedru reģistrā. 

5.7. Pēc biedra statusa iegūšanas biedrs 10 dienu laikā samaksā iestāšanās naudu, kuras apmēru nosaka Biedru 

sapulce. Biedru sapulce nosaka arī biedru ikgadējo maksu 

5.8. Biedrībā var tikt uzņemti goda biedri. Jebkurš Biedrs ir tiesīgs aicināt Padomi uzņemt kādu personu par 

goda biedru. 

5.9. Goda biedram nav likumā un šajos statūtos paredzēto biedra tiesību un pienākumu. 

5.10. Goda biedrs padomdevēja statusā ir tiesīgi piedalīties Biedru sapulcē un izteikties debatēs, taču tiem 

nav balsstiesību. 

5.11. Biedram ir tiesības jebkurā laikā izstāties no Biedrības, par to rakstveidā paziņojot ģenerālsekretāram. 

Lēmumu par Biedra izslēgšanu pieņem Padome tuvākās sēdes laikā. 

5.12. Biedrs vai Goda biedrs var tikt izslēgts no Biedrības par šo statūtu pārkāpumiem ar motivētu Biedrības 

Padomes lēmumu. 

5.13. Biedra izslēgšana no Biedrības nav šķērslis biedra atkārtotai uzņemšanai pēc attiecīgo pārkāpumu 

novēršanas. 

5.14. Ja biedrs ir izslēgts no Biedrības, tas Biedrībai iemaksātos līdzekļus (iestāšanās maksa un biedru 

ikgadējā biedra maksa) atpakaļ nesaņem. Biedrība nezaudē tiesības piedzīt no biedra neizpildītās 

finansiālās saistības. 



Lapa 4 no 9  

6. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi. 

 

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

6.1.1. piedalīties biedru sapulcē un citu Biedrības pārvaldes institūciju darbā; 

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju 

protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības 

darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli. 

 

6.2. Biedrības biedru pienākumi: 

6.2.1. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt Biedrības pārvaldes un citu institūciju pieņemtos 

lēmumus, kas tiem ir saistoši saskaņā ar Biedrības iekšējiem noteikumiem; 

6.2.2. savlaicīgi veikt visus maksājumus, kas noteikti Statūtos, kā arī maksājumus saskaņā ar 

Biedrības pārvaldes un citu institūciju pieņemtajiem lēmumiem; 

6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu īstenošanu; 

6.2.4. lai nodrošinātu Latvijas nacionālā handbola interešu aizstāvību, saskaņot ar Biedrības valdi 

biedru rīkotās atklātās handbola sacensības, savas komandas līdzdalību ārpus Biedrības 

organizētajām sacensībām, kā arī nodrošināt savas komandas pārstāvju līdzdalību 

nacionālo izlašu treniņu un sacensību periodā; 

6.2.5. veikt biedru naudas iemaksas līdz katra gada 1.jūlijam. Jaunajiem biedriem biedru naudas 

iemaksa par attiecīgo gadu jāsamaksā pilnā apmērā 50 dienu laikā no brīža, kad viņi kļuvuši 

par Biedrības biedru; 

6.2.6. nodrošināt elektronisko e-pasta adresi saziņai ar Biedrību; 

6.2.7. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā informēt Biedrības ģenerālsekretāru par 

jebkādām izmaiņām biedra rekvizītos vai saziņas līdzekļos, tiesisko statusu, grozījumiem 

savos statūtos, kā arī amatpersonu izmaiņām vai tādu personu izmaiņām, kuras, pārstāvot 

attiecīgo biedru, ir tiesīgas parakstīt juridiski saistošus dokumentus un vienošanās ar 

trešajām personām; 

6.2.8. savās ikdienas darbībās ievērot lojalitātes, godīguma, ētiskas un sportiskās uzvedības 

principus kā godīgas spēles (angļu valodā – fair play) izpausmes formu; 

6.2.9. ievērot piemērojamās antidopinga konvencijas, likumus, noteikumus, reglamentus un cita 

veida dokumentus, kas uzliek attiecīgus pienākumus; 

6.2.10. regulāri sekot līdz paziņojumiem un informācijai Biedrības oficiālajā interneta mājas lapā 

www.handball.lv. 
 

 
7. nodaļa. Biedrības struktūrvienības. 

 

7.1. Ar Biedrības padomes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības, 

kuru darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības 

nolikums, ko apstiprina Biedrības padome. 

 

8. nodaļa. Biedrības pārvaldes institūcijas 

 

Biedrībai ir pārvaldes institūcijas, kuru pilnvaru termiņš ir atbilstošs olimpiskā cikla termiņam, 4 gadi: 

8.1. Biedru sapulce; 

8.2. Padome un Padomes priekšsēdētājs (Prezidents); 

8.3. Valde un Valdes priekšsēdētājs (Ģenerālsekretārs); 

8.4. Biedrības pastāvīgās komisijas. 

http://www.handball.lv/
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8.1. Biedru sapulce 

 

8.1.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 

8.1.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri un goda biedri. 

8.1.3. Biedru sapulce savus lēmumus pieņem Biedriem balsojot. Balsojot katram Biedrības 

Biedram ir viena balss. 

8.1.4. Par Biedrības biedru sapulci visus biedrus un goda biedrus informē ģenerālsekretārs izsūtot 

vismaz divas nedēļas iepriekš rakstisku uzaicinājumu, norādot sapulces dienas kārtību, 

vietu un laiku. 

8.1.5. Biedru sapulces ekskluzīvā kompetencē ietilpst: 

8.1.5.1. grozījumu izdarīšana Statūtos; 

8.1.5.2. Prezidenta, Padomes locekļu, kā arī revidenta iecelšana un atsaukšana; 

8.1.5.3. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai 

reorganizāciju; 

8.1.5.4. Gada pārskata apstiprināšana; 

8.1.5.5. Prezidenta, pastāvīgo komisiju priekšsēdētāju un struktūrvienību vadītāju atskaišu 

par aizvadīto handbola sezonu apstiprināšana; 

8.1.5.6. veic tekošā kalendārā gada budžeta apstiprināšanu; 

8.1.5.7. revidenta ziņojuma apstiprināšana. 

8.1.6. Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst citu Biedrības institūciju 

kompetencē un tie ir saistoši pārvaldes institūcijām. 

8.1.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Biedrības biedriem. 

8.1.8. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, atbilstoši likumā noteiktajam 

termiņam un statūtos noteiktajai kārtībai tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kura ir 

tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā 

piedalās vismaz divi biedri. 

8.1.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem 

biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu 

ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

 Biedru ārkārtas sapulce 

 

8.1.10. Ārkārtas biedru sapulci var sasaukt pēc valdes, padomes vai revidenta iniciatīvas, vai ja to 

rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas 

iemeslu. 

8.1.11. Biedru ārkārtas sapulce tiek sasaukta, ja ir saņemts statūtos noteiktā kārtībā noformēts 

iesniegums: 

a) Par prezidenta vai Padomes pirmstermiņa atsaukšanu; 

b) Par vismaz 3 padomes locekļu atkāpšanos; 

vai 

c) No Padomes par Biedrībai nozīmīgiem un neatliekamiem jautājumiem. 

8.1.12. Biedru ārkārtas sapulci izziņo Ģenerālsekretārs vai Padome ne vēlāk kā trīs darba dienu 

laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas vai lēmuma pieņemšanas. 

8.1.13. Biedru ārkārtas sapulces norises diena tiek noteikta ne ātrāk kā 14 un ne vēlāk kā  28 dienas 

no sapulces izziņošanas brīža. 

8.1.14. Uzaicinājumā ierasties uz Biedru ārkārtas sapulci tiek noteikta Biedrības biedru ārkārtas 

sapulces norises vieta, laiks, datums, dienas kārtība. 

8.1.15. Prezidenta un Padomes pirmstermiņa atsaukšanu ir tiesīgi ierosināt ne mazāk kā viena 

trešdaļa biedru, iesniedzot rakstveida iesniegumu ģenerālsekretāram, kuru paraksta visi 

biedri, kas ir ierosinājuši attiecīgās izmaiņas. 
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Iesniegumā tiek norādīta atsaukšanas nepieciešamības motivācija un ja tiek rosināts atsaukt 

Prezidentu, tad vienlaikus ar iesniegumu jāizvirza jaunu prezidenta amata kandidātu, 

saskaņā ar statūtiem. 

8.2. Padome. 

 

8.2.1. Padome pārstāv Biedrības biedru intereses biedru sapulču starplaikā. 

8.2.2. Padome ir atbildīga par handbola popularizēšanu un attīstību visās vecuma grupās Latvijā 

un šī uzdevuma ietvaros, Padome divu mēnešu termiņā pēc Padomes ievēlēšanas, izstrādā 

detalizētu Latvijas handbola attīstības programmu saskaņā ar Prezidenta iesniegto 

pirmsvēlēšanu attīstības programmu īstermiņā un ilgtermiņā un nodrošina tās izpildi. 

8.2.3. Padomes kompetencē ietilpst: 

8.2.3.1. izstrādāt handbola attīstības programmas realizēšanai nepieciešamos atbalstošos 

dokumentus un nodrošināt to izpildes kontroli; 

8.2.3.2. valdes locekļu, tai skaitā Valdes priekšsēdētāja iecelšana un atsaukšana; 

8.2.3.3. lēmumu par pastāvīgo komisiju izveidi pieņemšana, pastāvīgo komisiju 

priekšsēdētāju un komisijas locekļu apstiprināšana un atsaukšana, pastāvīgo 

komisiju nolikumu apstiprināšana; 

8.2.3.4. valdes un pastāvīgo komisiju darbības pastāvīga uzraudzība, izvērtēšana, valdes un 

Ģenerālsekretāra atskaišu izvērtēšana un pārskata vai atzinuma par valdes darbību 

sniegšana biedru sapulcei; 

8.2.3.5. uzraudzīt pareizu Biedrības handbola sezonas budžeta izpildi un pieņemt lēmumus 

par budžeta izlietojuma grozījumiem biedru sapulces  doto pilnvaru ietvaros; 

8.2.3.6. Biedrības struktūrvienību un pastāvīgo komisiju budžeta apstiprināšana biedrības 

handbola sezonas budžeta ietvaros; 

8.2.3.7. izšķirt Biedrības biedru, spēlētāju, amatpersonu un spēļu un/vai spēlētāju aģentu 

strīdus kompetences robežās; 

8.2.3.8. noteikt maksu par spēlētāju licencēm un pārejām; 

8.2.3.9. lemt par Biedrības biedra uzņemšanu un izslēgšanu; 

8.2.3.10. noteikt valdes locekļu atlīdzības apmēru handbola sezonas budžeta ietvaros; 

8.2.3.11. Padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuriem jautājumiem, kas nav paredzēti 

statūtos vai arī nepārvaramas varas (force majeure) gadījumos, ja vien šādu 

jautājumu izlemšana saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un statūtiem nav citas 

institūcijas kompetencē. 

8.2.4. Padome sastāv no 7 (septiņiem) Padomes locekļiem. Prezidents vienlaikus ir arī Padomes 

priekšsēdētājs un vada Padomes darbu. Padomes locekļu kandidātus Biedru sapulcei 

apstiprināšanai izvirza Prezidents. Padomes priekšsēdētājs nozīmē Padomes priekšsēdētāja 

vietnieku, kurš pildīs padomes priekšsēdētāja pienākumus padomes priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā. 

8.2.5. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevumā – viņa 

izvēlētais padomes loceklis pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi ceturksnī. Tiesības 

pieprasīt padomes sēdes sasaukšanu ir katram padomes loceklim, kā arī valdei, motivējot 

sēdes sasaukšanas nepieciešamību un nolūku. Ja padomes priekšsēdētājs pieprasījumu par 

padomes sēdes sasaukšanu neizpilda divu nedēļu laikā no tā saņemšanas brīža, sēdes 

sasaukšanas iniciatoram ir tiesības sasaukt padomes sēdi, paskaidrojot lietas apstākļus. 

8.2.6. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem. Padome 

pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Padomes sēžu protokolus 

paraksta padomes priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs. 

8.2.7. Padomes loceklis, kas nepiedalās padomes sēdē, var nodot savu balsi rakstveidā, iesniedzot 

to citam padomes loceklim. Nosakot kvorumu šādā gadījumā, pieņem, ka padomes 

loceklis, kas nodevis savu balsi rakstveidā, piedalās padomes sēdē. 

8.2.8. Padomes sēdes protokolē. Protokolā norāda Biedrības nosaukumu, padomes sēdes norises 

vietu un laiku, sēdes dalībniekus, darba kārtības jautājumus un pieņemtos lēmumus. Ja 

padomes loceklis nepiekrīt padomes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgo viedokli pēc 

viņa pieprasījuma ieraksta padomes sēdes protokolā. 

 

8.3. Valde 
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8.3.1.  Valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Valdes darbu vada Valdes priekšsēdētājs, kurš ir arī 

Biedrības ģenerālsekretārs.  

8.3.2. Valdes locekļus, pēc Ģenerālsekretāra ieteikuma amatā ieceļ Biedrības Padome. Valdes 

loceklis nedrīkst būt LHF Padomes loceklis. 

8.3.3. Valdes sēdes tiek organizētas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. Valdes sēdes 

sasauc un vada Valdes priekšsēdētājs. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no 

ievēlētajiem Valdes locekļiem. Lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Vienādu balsu 

skaita gadījumā, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss. Valdes sēdes tiek protokolētas. 

Protokolu paraksta Valdes sēdes vadītājs un protokolists.  

8.3.4. Biedrības valde pārzina, organizē, uzrauga un ir atbildīga, lai Biedrības ikdienas lietas tiek 

kārtotas saskaņā ar LR likumiem, Biedrības Statūtiem, saistošajiem Starptautiskajiem 

normatīvajiem tiesību aktiem, pārvaldes institūciju lēmumiem un nodrošina pārvaldes 

institūciju lēmumu izpildi tā, lai īstenotu Biedrības Statūtos noteikto mērķu sasniegšanu. 

Biedrības valde atrodas padomes pārraudzībā. 

8.3.5. Valdes priekšsēdētājs (Ģenerālsekretārs) pārstāv Biedrību atsevišķi, pārējie Valdes locekļi 

pārstāv Biedrību kopā ar vismaz vienu citu no ievēlētajiem Biedrības Valdes locekļiem. 

8.3.6. Biedrības valde pārvalda Biedrības mantu, rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, 

statūtiem, kā arī Biedrības biedru sapulces un Padomes lēmumiem. 

8.3.7. Biedrības valdes pienākums ir nodrošināt Biedrības pārvaldes institūcijas ar tai 

nepieciešamo informāciju ievērojot samērīgu izpildes termiņu. 

 

Biedrības valdes pienākumi ir: 

8.3.8. likumā noteiktajos termiņos sagatavot un iesniegt apstiprināšanai biedru sapulcei Biedrības 

gada pārskatus. 

8.3.9. pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā reizi gadā, pēc Latvijas handbola čempionāta izspēles 

beigām, sniegt ziņojumu padomei un konsultatīvajai padomei par pagājušās handbola 

sezonas budžeta, Padomes izstrādātās Latvijas handbola attīstības programmas un citu 

noteikto uzdevumu izpildi. 

8.3.10. Sagatavot katru gadu iesniegšanai Biedrības padomei ziņojumu par Biedrības darbu ne 

vēlāk kā uz pēdējo padomes sēdi pirms ikgadējās biedru sapulces. 

8.3.11. organizēt un atbildēt par Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem, Biedrības finansiālo darbību, kontrolēt pareizu Biedrības budžeta izpildi. 

8.3.12. apstiprināt Latvijas nacionālā handbola apvienoto sacensību kalendāru, Biedrības rīkoto 

sacensību nolikumus, ja vien ar biedru sapulces vai valdes lēmumu šis pienākums nav 

nodots citai Biedrības institūcijai. 

8.3.13. koordinēt un uzraudzīt handbola sacensību veiksmīgu norisi Biedrības mērķu realizēšanai, 

ja vien ar biedru sapulces vai valdes lēmumu šis pienākums nav nodots citai Biedrības 

institūcijai. 

8.3.14. sekmēt Biedrības starptautisko sakaru uzturēšanu, tās starptautisko atzīšanu. 

8.3.15. noteikt atlīdzību Biedrības algotajiem darbiniekiem un izmaksāt atlīdzību pieaicinātajiem 

speciālistiem, apstiprinātā handbola sezonas budžeta ietvaros, saskaņojot ar Padomi. 

8.3.16. nodrošināt samērīgā termiņā visu nepieciešamo ziņu, paziņojumu un citu dokumentu 

publikāciju Biedrības oficiālajā interneta mājas lapā www.handbal.lv. 
 

8.4. Ģenerālsekretārs 

 

8.4.1. Ģenerālsekretāru, ievēl Biedrības Padome uz četriem gadiem. Ģenerālsekretārs vienlaikus ir 

arī Valdes priekšsēdētājs.  Ģenerālsekretārs pilda sekojošus pienākumus: 

8.4.1.1. balstoties uz padomes un valdes pieņemtajiem lēmumiem, organizē un atbild par Biedrības 

finansiālo darbību; 

8.4.1.2. Sadarbības organizēšana ar Latvijas Olimpisko Komiteju, Latvijas Sporta federāciju 

padomi, Izglītības un zinātnes ministriju un citām privātām, publiskām un sabiedriskām 

organizācijām; 

8.4.1.3. koordinē un uzrauga handbola sacensību veiksmīgu norisi Biedrības mērķu realizēšanai; 

8.4.1.4. ir atbildīgs par biedru reģistra vešanu; 

8.4.1.5. sekmē Biedrības starptautisko sakaru uzturēšanu, tās starptautisko atzīšanu; 

8.4.1.6. sasauc biedru sapulces un biedru ārkārtas sapulces Statūtos un normatīvajos aktos 

http://www.handbal.lv/
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paredzētajā kārtībā. 

8.4.1.7. piedalās visu Pārvaldes institūciju sapulcēs un nodrošināt pieņemto lēmumu izpildi. 

8.4.1.8. organizē biedru sapulces, padomes un valdes sēžu sagatavošanu un kontrolē to pieņemto 

lēmumu izpildi; 

8.4.1.9. organizē nepieciešamās palīdzības sniegšanu Biedrības algotajiem darbiniekiem, 

komisijām; 

8.4.1.10. nodrošina biedrus ar nepieciešamajām ziņām un dokumentiem, kas attiecas uz Biedrības 

darbību, kā arī sagatavo attiecīgu pārskatu pēc viņu pieprasījuma. 

 

8.5. Ģenerālsekretārs par savu pienākumu veikšanu saņem atlīdzību Padomes noteiktajā apmērā. 

 

8.6. Biedrības prezidents 

 

8.6.1. Prezidentu ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem. Prezidents vienlaikus ir arī Padomes 

priekšsēdētājs un augstākā Biedrības amatpersona. Prezidents vada Biedrības darbu un ir 

atbildīgs par Biedrības institūciju efektīvu darbības nodrošināšanu, lai tās un Biedrība 

kopumā spētu sasniegt šajos statūtos noteiktos, Biedrībai izvirzītos un Prezidenta 

deklarētos mērķus. Biedrības mērķu sasniegšanā un uzdevumu izpildē Prezidents pēc 

nepieciešamības piedalās darbā Latvijas un starptautiskās organizācijās un iestādēs. 

8.6.2. Prezidenta pienākumi ir: 

8.6.2.1. biedru sapulces vadīšana, ja vien biedri neievēlē citu sapulces vadītāju; 

8.6.2.2. padomes locekļa kandidatūru piedāvāšana Biedru sapulcei iecelšanai; 

8.6.2.3. attiecību risināšana starp Biedrību un tās biedriem, Starptautisko un Eiropas handbola 

federācijām, politiskajām institūcijām un citām organizācijām; 

8.6.2.4. padomes sēžu vadīšana; 

8.6.2.5. kopā ar ģenerālsekretāru sniegt atskaiti biedru sapulcei par Biedrības handbola 

sezonas rezultātiem atbilstoši statūtos noteiktajām to atbildības sfēru sadalījumam. 

8.6.3. Prezidenta tiesības ir: 

8.6.3.1. prezidentam ir tiesības pieprasīt sasaukt ārkārtas biedru sapulci; 

8.6.3.2. dot rīkojumus Biedrības darbiniekiem 

8.6.3.3. piedalīties Valdes sēdēs. 

8.6.4. Prezidentam ir divi viceprezidenti, kurus tas ieceļ no Padomes locekļu vidus. Prezidenta 

amata kandidāts var tikt izvirzīts ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Biedru sapulces norises. 

Ikviens no biedriem ir tiesīgs izvirzīt prezidenta amata kandidātu, iesniedzot 

ģenerālsekretāram rakstveida iesniegumu un pievienojot izvirzītā kandidāta rakstveida 

piekrišanu ieņemt prezidenta amatu, kandidāta autobiogrāfiju, kandidāta sagatavotu 

rakstveida attīstības programmu un prioritātes četru gadu periodam. Ne vēlāk kā trīs darba 

dienu laikā ģenerālsekretārs saņemto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus nosūta 

Biedrības biedriem un goda biedriem. 

8.6.5. Prezidents pārzina un vada Biedrības lietas, kopā ar Valdi pārvalda Biedrības mantu un 

rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, Statūtiem, biedru sapulces lēmumiem un valdes 

lēmumiem.  

 

9. nodaļa. Revidents. 

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Biedru 

sapulce uz vienu gadu.  

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības pārvaldes institūcijas loceklis. 

9.3. Revidents: 

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības gada pārskatu; 

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 

9.3.5. veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. 

 

9.4. Biedru sapulce lemj par Biedrības gada pārskata apstiprināšanu tikai pēc revidenta atzinuma 

saņemšanas. 
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10. nodaļa. SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN FINANSES 

 

11.1.Biedrībai ir savi naudas līdzekļi un materiālās vērtības, tai var piederēt kustamā un nekustāmā manta. 

Lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi un atsavināšanu pieņem Biedrības valde ievērojot Biedru 

sapulcē apstiprināto handbola sezonas budžetu. 

11.2.Handbola sezonas budžets – Biedrības ieņēmumi un izdevumi viena kalendārā gada ietvaros, kur 

atskaites sākuma datums ir 1.jūnijs un beigu datums ir 31.maijs. 

11.3.Biedrības ienākumus veido: 

11.3.1. biedru iestāšanās un regulārās biedru naudas; 

11.3.2. ienākumi no reklāmām, Biedrības rīkotajiem pasākumiem un Biedrībai piederošo tiesību 

realizēšanas; 

11.3.3. valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju, komercsabiedrību, fizisko un citu personu 

dotācijas, asignējumi un ziedojumi; 

11.3.4. valsts asignētie budžeta līdzekļi, citu organizāciju līdzekļi, kas uz līguma pamata nodoti Biedrības 

rīcībā; 

11.3.5. Biedrības un to institūciju piemērotās soda naudas; 

11.3.6. ienākumi no sporta inventāra, Biedrības atribūtikas un citu materiālu pārdošanas vai 

iznomāšanas; 

11.3.7. atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem; 

11.3.8. citi likumīgie ienākumi. 

11.4.Biedrības likvidācijas gadījumā tās mantas un finanšu līdzekļu atlikums pēc kreditoru prasību 

apmierināšanas tiek sadalīts biedru starpā. 

 

12. PĀREJAS NOTEIKUMI 

 

12.1. Šie statūti stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Biedrības biedru sapulcē. 

12.2. Līdz šo statūtu spēkā stāšanās brīdim ievēlētās / apstiprinātās Biedrības pārvaldes institūcijas turpina 

darbu līdz to pilnvaru termiņa beigām, vai nomaiņai atbilstoši šajos statūtos noteiktajam.  

12.3.Līdz Biedrības pārvaldes institūciju nomaiņai Biedrības pārvaldībā un lietu vešanā piemērojama 

Biedrības statūtu redakcija, kas bija spēkā līdz šo statūtu apstiprināšanai, ciktāl tā nav pretrunā ar 

šiem statūtiem un nepieciešama Biedrības darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. 

 

Latvijas handbola federācijas  

Ģenerālsekretārs Normunds Blome* 

 

 

 

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 


