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Apstiprināts: 
2022.gada 09.septembrī 

 
 

LHF ģenerālsekretāre _______________L.Bīriņa 
 
 

N O L I K U M S 
Latvijas 2022/2023. gada čempionāts 

 
Termini: 
IHF  -  Starptautiskā handbola federācija 
LHF  -  Latvijas handbola federācija 
EHF  -  Eiropas handbola federācija 
Komanda  -  LHF biedra pieteikta komanda dalībai Latvijas čempionātā 
Mājiniece komanda  -  komanda, kas sacensību kalendārai minēta pirmā vai kas iegūst tiesības rīkot spēli; 
Viesu komanda  -  komanda, kas spēlē izbraukuma spēli; 
Saistītas komandas  -  viena LHF biedra Latvijas čempionātam pieteiktas divas vai vairākas komandas; 
Biedrs - juridiska persona, kas reģistrēta LHF biedru reģistrā. 
 

1. Mērķis un uzdevumi 
1.1. Popularizēt un attīstīt handbolu Latvijā. 
1.2. Noteikt 2023. gada Latvijas čempionus, godalgoto vietu ieguvējus un komandu rangu. 
 

2. Vadība 
2.1. Čempionāta rīkošanas tiesības ekskluzīvi pieder Latvijas Handbola federācijai (turpmāk – LHF). Par 

čempionāta sarīkošanu atbild LHF valde. 
2.2. LHF valde ieceļ sacensību direktoru, kas koordinē un vada Latvijas čempionāta norisi ievērojot šo 

nolikumu (turpmāk – Nolikums) un citus reglamentējošos dokumentus, sportiskos principus un IHF 
handbola spēles noteikumus. 

2.3. Visu LHF Latvijas čempionāta audiovizuālo komerciālo tiesību ekskluzīvs un absolūts juridiskais un 
faktiskais īpašnieks ir LHF. 

2.4. Visu LHF Latvijas čempionāta spēļu televīzijas, interneta, radio un filmu ierakstu (ieskaitot videoierakstus) 
tiesības, kā arī visas pārējās multivides tiesības (tostarp mobilās tiesības un visas citas mediju un pārraides 
tiesības, kas šeit nav minētas) pieder LHF.  

 
3. Latvijas čempionāta dalībnieki 

3.1. Sacensībās var piedalīties LHF biedru pieteiktas komandas, kuru darbības nav pretrunā  LHF statūtiem un 
izpilda šī nolikuma prasības. 

3.2. Sacensību dalībniekiem (spēlētājiem, treneriem, komandu pārstāvjiem) ir jābūt licencētiem. 
3.3. Apmaksāta un reģistrēta, spēkā esoša LHF licence spēlētājam vai komandas oficiālajam pārstāvim dod 

tiesības piedalīties spēlē, pārstāvot (atbilstoši vārdiskajā pieteikumā ierakstītajai funkcijai) attiecīgo 
komandu (kolektīvu) jebkurās Latvijas Handbola federācijas rīkotajās sacensībās vienas sezonas garumā; 

3.4. Komandas (vārdiskajā) pieteikumā jābūt vismaz 12 spēlētājiem/ām un ne vairāk kā 6 oficiālajām 
personām; 

3.5. Lai piedalītos Latvijas čempionātā vīriešiem, komandas dalībniekam ir jābūt sasniegušam 15 gadu vecumu 
(izņemot jaunatnes izlases dalībniekiem ar speciālo ārsta atļauju). Lai piedalītos Latvijas čempionātā 
sievietēm, komandas dalībniekam jābūt sasniegušam 14 gadu vecumu (izņemot jaunatnes izlases 
dalībniekiem ar speciālo ārsta atļauju). 
3.5.1. Papildus izņēmumi pieļaujami vīriešu spēlētājiem no 14.gadu ar vecāku un ārstu atļauju un motivētu 

komandas pārstāvja paskaidrojumu Sacensību direktoram. Lēmumu pieņem LHF valde. 
3.6. Komandas pāreja pie cita biedra tiks apstiprināta tikai pēc visu saistību nokārtošanas pret LHF. 
3.7. Ja komandai vai tās pārstāvošajam LHF biedram ir termiņā nenokārtotas parādsaistības pret LHF, 

komandas dalība sacensībās nav pieļaujama. 
3.8. Komandas atbild par savu spēlētāju un oficiālo personu veselību, apdrošināšanu un medicīnisko aprūpi. 
3.9. Komandas, kas vēlas piedalīties LHF rīkotajā Latvijas čempionātā iesniedz: 

3.9.1. komandas pieteikumu čempionātam, kurā norādīts (Pielikums Nr.1): 
- Kuram čempionātam komanda tiek pieteikta; 
- LHF biedrs, kas piesaka komandu; 
- Komandas pilnais nosaukums; 
- Komandas saīsinātais nosaukums; 
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- Pilnvarotais komandas pārstāvis, tālrunis, e-pasts; 
- Mājas spēļu vietas adrese un pieejamie spēļu laiki. 
- LHF biedra atbildīgās personas vārds, uzvārds 

 
3.9.2. komandas vārdisko pieteikumu čempionātam, kurā norādīts (Pielikums Nr.2): 

- Komandas pilnais nosaukums; 
- Komandas vārtsargu (krekls un bikses) un laukuma spēlētāju (krekls un bikses) formas tērpu 

(kvalitatīvi) fotouzņēmumi ar norādi, kuri formas tērpi ir komandas mājas spēlēm; 
- Komandas sastāvs norādot katram dalībniekam - licences numuru, vārdu, uzvārdu, dzimšanas 

datumu, augumu, svaru, spēlētāja spēles pozīciju un informāciju, ja spēlētājs ir veicis pāreju no 
citas komandas minot tās nosaukumu vai ir aizdotais spēlētājs, minot īpašnieci komandu vai uz 
kuru komandu aizdots (attiecīgi); 

- Atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts. 
 

3.10. Komandām, kas piedalās LHF Latvijas čempionātā ir šādi pienākumi: 
3.10.1. Organizēt katras savas spēles (mājas un izbraukuma) popularizēšanu mēdijos, ieskaitot preses relīzes: 

- Visām komandām, kas piedalās LHF Latvijas čempionātā, ir jābūt oficiālai komandas vietnei 
(tīmekļa vietnei un/vai sociālo mediju kanālam), kurā tiek prezentēta un reklamēta komanda, 
izklāstītas komandas jaunākās ziņas, spēļu apskati, spēlētāji, sacensību jaunumi un paziņojumi no 
LHF, pēc katras LHF Latvijas čempionāta spēles vietnē ir jāpublicē rakstisks spēles apskats utt.; 

- Komandas oficiālajā vietnē ir jābūt integrētai, redzamai reklāmsaitei, kas novirza uz 
www.handball.lv; 

- Šī saite ir jāievieto komandas tīmekļa vietnē, galvenajā lapā/sākuma lapā, labi redzamā vietā; 
- Attiecīgos tīmekļa “banerus” izstrādā LHF un nodrošina ar tiem komandas; 
- Komandas nodrošina, lai viņu oficiālais(-ie) sociālo mediju kanāls(-i) seko LHF oficiālajam 

sociālo mediju kanāliem, piem. Facebook, Twitter, Instagram utt. 
 

3.10.2. Organizēt fotogrāfu pasākuma fotografēšanai un foto failu publikāciju un nosūtīšanu (piemēram ar 
failiem.lv starpniecību) LHF sacensību direktoram uz e-pastu. Komandai ir pienākums nosūtīt LHF 
šādu foto materiālu: 

- Vismaz 10 spēļu fotogrāfijas; 
- Vismaz 3 pirmsspēles bildes (līdzjutēji, iesildīšanās, komandu prezentācijas ceremonija); 

Katram fotoattēlam ir jāattiecas uz šādiem kvalitātes kritērijiem: 
- Minimālā izšķirtspēja vismaz 8 megapikseļi vienam attēlam; 
- 300 dpi; 
- jpg faila formāts; 
- Faili jāpiegādā bez filtriem; 

 
Šīs fotogrāfijas tiks izmantotas LHF tīmekļa vietnē, sociālo mediju kanālos, kā arī oficiālajās LHF tiešsaistes 
un bezsaistes publikācijās un reklāmas materiālos. Šie attēli tiek nodrošināti bez maksas, un tie netiks nodoti 
trešajām personām komerciālai lietošanai. 

3.11. Komandām, kas piedalās LHF Latvijas čempionātā līdz 20.septembrim ir jānosūta (piemēram ar failiem.lv 
starpniecību) LHF sacensību direktoram uz e-pastu: 

a) komandas logotips, 
Fails ir jāaugšupielādē šādā izmērā un formātā: 
Attēla izmērs: 512x512 pikseļi 
Faila formāts: png ar caurspīdīgu fonu 

b) Katra spēlētāja spēļu formā un katra komandas oficiālā pārstāvja fotogrāfijas; 
Faili ir jāaugšupielādē šādā izmērā un formātā: 
Attēla izmērs: 512x640 pikseļi. Faila formāts: jpg ar neitrāli baltu vai caurspīdīgu fonu. 

c) Komandas kopfoto spēļu formā: 
Attēla izmērs: 2880x960px Faila formāts: jpg 
 

Komandu logotipiem, spēlētāju/komandu oficiālajām fotogrāfijām un komandas fotogrāfijām ir jābūt 
pieejamiem bez autortiesībām, lai to varētu izmantot LHF un plašsaziņas līdzekļi redakcionālos nolūkos. 

 
4. Čempionāta norises kārtība un komandu pieteikumi 

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar spēkā esošiem IHF spēles noteikumiem un tajos pieļaujamiem 
izņēmumiem/grozījumiem, kurus apstiprinājusi LHF. 

4.2. Par katras konkrētās spēles organizāciju un organizācijas atbilstību čempionāta nolikuma prasībām ir 
atbildīga mājiniece komanda. 

4.3. Visas spēles notiek spēļu kalendārā paredzētajā laikā.  
4.4. Spēles tiek rīkotas zālēs, kuras pieteikumā dalībai čempionātā ir norādījusi komanda, ja tās atbilst Nolikuma 

5.nodaļas prasībām. 
4.5. Pēc Latvijas čempionāta noslēguma tiek noteikts komandu rangs un labāko spēlētāju reitings. 
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4.6. Komandu apģērbi: 

4.6.1. Katrai komandai ir divi dažādu krāsu spēļu apģērba komplekti (viens tumšs un viens gaišs), kas 
atbilst spēles noteikumiem; 

4.6.2. Abos komplektos spēlētāju krekliem jābūt ar īsām piedurknēm (izņemot vārtsargu); 
4.6.3. Spēlētājam visas sezonas garumā LHF rīkotajā Latvijas čempionātā ir jāvalkā vienāds numurs. 

Sezonas laikā, šo numuru nav atļauts izmantot nevienam citam tās pašas komandas spēlētājam. 
4.6.4. Ja komandām uz attiecīgo spēli ir vienādas krāsas spēļu formas, vai tās nav izteikti atšķirīgas 

(lēmumu pieņem spēles tiesneši), forma jāmaina viesu komandai. 
4.6.5. Komandas oficiālo personu virsdrēbēm ir jābūt krasi atšķirīgām no pretinieku komandas laukuma 

spēlētāju krekliem. Līdzības gadījumā (tiesnešu lēmums), pienākums mainīt virsdrēbes (krekls, 
jaka, utm.) gulstas uz oficiālajām personām. 

4.6.6. Spēles dalībnieki var izmantot redzamu termoveļu, ja tās krāsa ir melna vai spēļu formas 
pamatkrāsā. 

Minimālas prasības laukuma spēlētāju kreliem: 
- Uz spēlētāju krekliem ir jābūt redzamiem numuriem, kas ir vismaz 20 cm augstumā krekla aizmugurē 

un vismaz 10 cm priekšpusē; 
- Izmantotie cipari ir no 1 līdz 99. 
- Ciparu krāsai jābūt skaidri kontrastējošai ar krekla krāsām un dizainu. 

Spēlētājiem aizliegts: 
- Valkāt priekšmetus, kas varētu būt bīstami spēlētājiem vai sniegt spēlētājiem neatbilstošas priekšrocības. 

(piemēram - galvas aizsargus, sejas maskas, cimdus, rokassprādzes, pulksteņus, gredzenus, redzamus 
pīrsingus, kaklarotas vai ķēdes, auskari, brilles bez siksnām vai ar cietiem rāmjiem vai citus 
priekšmetus, kas varētu būt bīstami). 

Plakani gredzeni, mazi auskari un redzami pīrsingi var būt atļauti, ja vien tie ir aplīmēti tā, lai tie vairs netiktu 
uzskatīti par bīstamiem spēlētājiem. Galvas lentes, lakati un kapteiņa rokas ir atļauti, ja tie ir izgatavoti no 
mīksta, elastīga materiāla. 

 
4.7. Ja spēles laikā rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas liedz pabeigt attiecīgo spēli, tad: 

• spēle tiek pārspēlēta pilnībā, ja ir nospēlētas mazāk kā 30 minūtes no oficiālā spēles laika; 
• tiek izspēlēts atlikušais spēles laiks, ja ir nospēlētas 30 vai vairāk kā 30 minūtes no spēles laika; 
• izdevumus, kas saistīti ar šādu precedentu attiecīgi sedz LHF 25%, mājinieku komanda 50%, viesu 

komanda 25% apmērā no kopējiem izdevumiem, kas radušies veicot spēles vai spēles daļas pārspēli. 
 
4.8. Spēļu pārcelšana, pārtraukšana, atcelšana un attiecīgās soda sankcijas: 

4.8.1. Svarīgu iemeslu dēļ komanda ir tiesīga lūgt izmainīt apstiprināto kalendāru, norādot iemeslu. 
Komanda iesniegumam par spēles pārcelšanu pievieno pretinieku komandas akceptu, kā arī norāda 
vēlamo pārceļamās spēles norises vietu un laiku. Korekcijas veikšana ne velāk kā vienu kalendāro 
mēnesi pirms plānotās spēles - bezmaksas. Par korekciju veikšanu citā termiņā, bet ne vēlāk kā 14 
kalendārās dienas pirms attiecīgās spēles norises, komanda maksā kompensācijas naudu LHF  50,-
Eur apmērā un pretinieku komandai 50,-Eur apmērā. Ja komanda nav spējīga aizvadīt mājas spēli 
sākotnējā datumā un par iemesliem ir atbildīga šī komanda, tad tā zaudē šīs spēles mājinieces 
komandas tiesības uz šo spēli un spēle ar Sacensību direktora lēmumu var tikt pārcelta uz pretinieka 
laukumu (izmaksas saistībā ar spēles sarīkošanu sedz komanda, kas vainojama spēles pārcelšanā). 

4.8.2. Tikai LHF ar sacensību direktora lēmumu ir tiesīga pieņemt gala lēmumu un veikt izmaiņas 
kalendārā.  

4.8.3. Gadījumā, ja komanda ierodas spēles laukumā ar kavēšanos līdz 30 minūtēm, spēle sākas 
nekavējoties un komandai var tikt piemērots naudas sods līdz 150,- Eur. 

4.8.4. Ja komanda nav ieradusies spēles laukumā vairāk kā 30 minūtes pēc paredzētā spēles laika, un tas 
nav saistīts ar ārkārtas apstākļiem, komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:10 un var tikt 
piemērots naudas sods līdz 500,-Eur. Ja kavēšanās ir saistīta ar ārkārtas apstākļiem, LHF sacensību 
komisija var lemt par spēles pārcelšanu; 

4.8.5. Ja komanda neierodas uz spēli un par to nav brīdinājusi Sacensību direktoru un pretinieka komandu 
un neierašanās iemeslu Sacensību komisija neatzīst par attaisnojošu, tad komanda var tikt izslēgta 
no čempionāta, nospēlētās spēles tikt anulētas un komandai tikt piemērots naudas sods līdz 1000,-
Eur apmērā. Papildus, Sacensību komisija var uzlikt par pienākumu vainīgajai komandai segt 
pretinieka komandas izdevumus, kas tai ir radušies saistībā ar nenotikušo spēli; 

4.8.6. Ja komanda pārtrauc spēli un atsakās turpināt, pirmajā reizē tai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 
0:10 (gadījumā, ja spēle tiek pārtraukta pie rezultāta, kas pārsniedz minēto vārtu starpību un vadībā 
ir komanda, kas nav vainīga pie spēles pārtraukšanas, tiek ieskaitīts šāds rezultāts – 0 : 
pārtraukšanas brīdī esošā starpība) un var tikt piemērots naudas sods līdz 600,-Eur. Par otro šāda 
rakstura pārkāpumu komanda var tikt izslēgta no čempionāta un tās nospēlētās spēles anulētas un ar 
iespējamu naudas sodu līdz 1000,-Eur apmērā; 

4.8.7. Tikai LHF sacensību direktors vai viņa prombūtnē LHF valde ir tiesīgi pieņemt lēmumu par spēles 
atcelšanu vai pārtraukšanu. 
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4.8.8. Ja komandas sastāvā spēlē piedalījies spēlētājs vai oficiālā persona, kurai nebija tiesību to darīt 
(nenoformēta licence, nesamaksāts sods, nav beidzies diskvalifikācijas termiņš vai cits iemesls), 
komandai par katru gadījumu piešķir zaudējumu ar rezultātu 0:10 (gadījumā, ja spēles beigu 
rezultāts pārsniedz minēto vārtu starpību un uzvarējusi ir komanda, kas nav vainīga pie šī 
pārkāpuma, tiek ieskaitīts šāds rezultāts – 0:spēles beigās esošā starpība) un LHF sacensību 
komisija pieņem lēmumu par komandai piemērojamo soda apmēru; 

4.8.9. Ja komanda tiek izslēgta no čempionāta vai tā pati atsauc savu dalību čempionāta laikā, visus tās 
spēles rezultātus anulē, un komanda zaudē tiesības šajā sezonā piedalīties jebkurās LHF rīkotajās 
sacensībās. Izvērtējot notikušā apstākļus, LHF sacensību komisija ir tiesīga lemt par papildus 
sankciju noteikšanu; 

4.8.10. LHF sacensību komisija var lemt par komandas izslēgšanu no sacensībām vai sporta zāles 
diskvalifikāciju atkarībā no pārkāpuma rakstura. 

4.8.11. Ja komandu no sacensībām izslēdz, vai tā pati pārtrauc piedalīšanos, visus tās spēles rezultātus 
anulē, un komanda zaudē tiesības esošajā sezonā piedalīties jebkurās LHF rīkotajās sacensībās. 

 
4.9. Protesti 

4.9.1. “Protests” - kādas no konkrētās spēles komandām izteikta rakstveida pretenzija, kas saistīta ar 
spēles tiesnešu vai delegāta, pretēji spēles noteikumiem pieņemtu lēmumu, kas ietekmēja konkrētās 
spēles rezultātu. 

4.9.2. Protests var tikt iesniegts par konkrētu faktu, kura konstatācijai nav nepieciešams tiesnešu 
novērtējums. (Piemēram – noraidīts spēlētājs atrodas laukumā, nospēlētais spēles laiks neatbilst 
noteikumiem, utt.) 

4.9.3. Ja komanda vēlas iesniegt protestu par to jābrīdina spēles sekretariāts pēc spēles pašrocīgi izdarot 
ierakstu spēles protokolā. Rakstveida protests jāiesniedz klātienē LHF vai uz elektronisko pasta 
adresi (info@handball.lv un zigmars@handball.lv) ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc spēles beigām, 
kopā ar EUR 200,- (divi simti eiro) drošības naudu, kas ieskaitāma pirms rakstveida protesta 
iesniegšanas LHF norēķinu kontā Nr.LV90HABA0551046085813. Protestam obligāti pievienojams 
video ieraksts ar situāciju par kuru protests iesniegts. Ja protests tiek atzīts par pamatotu, drošības 
nauda tiek atmaksāta. 

4.9.4. Protestu izskata sacensību komisija 24 stundu laikā no protesta saņemšanas brīža un lēmums par 
protestu tiek paziņots LHF, spēles tiesnešiem, spēles delegātam un iesaistītajām komandām. 

 
5. Mājinieku komandas pienākumi 

5.1. Nodrošināt spēles zāli un tās infrastruktūru, kas atbilst sekojošām minimālām prasībām un Sacensību 
direktora rakstveida pieļautajiem izņēmumiem. 

Spēles zāle ietver: 
5.2. Spēles laukumu, kas atbilst shēmai Nr.1 ar sekojošām organizatoriskām un infrastruktūras papildprasībām 

prasībām: 
Shēma Nr.1: 

 
5.2.1. Apgaismojums - min. 800 lux; 



Lapa 5 no 15 
 

5.2.2. Gaisa temperatūra – min. C18 grādi; 
5.2.3. Izkārts Latvijas valsts karogs; 
5.2.4. Grīdas slaucītājs ar atbilstošām spējām; 
5.2.5. Sekretariāta galds: minimums 3 - maksimums 4 x 0,70 m platumā, kas novietots starp komandu 

maiņas zonām; 
5.2.6. Spēles sekretariāts (rezultāta sekretārs un laika sekretārs) un informators: 

- Laika sekretāra rīcībā ir jābūt pietiekamam skaitam noraidīto un uz trīs uzbrukumiem atstādināto 
traumēto spēlētāju kartīšu (A4 izmēra – Pielikums Nr.3 un Nr.4), lai atzīmētu noraidītā spēlētāja 
numuru un noraidījuma perioda beigas (ja tas nav norādīts uz rezultāta tablo). Šīs kartītes ir 
jānovieto redzamā vietā uz sekretariāta galda vertikālā stāvoklī, lai tās būtu viegli salasāmas abām 
komandām; 

- Laika sekretāra rīcībā ir jābūt svilpei un rokas hronometram; 
- Rezultāta sekretāra rīcībā ir jābūt svilpei un personisko sodu kartiņām (dzeltena, sarkana, zila); 
- Mājiniece komanda nodrošina informatoru, kas brīvi pārvalda latviešu valodu un ir ar publiskas 

uzstāšanās pieredzi: 
• informators komandu prezentācijas laikā nosauc visu spēlētājus un oficiālās personas, kā arī 

tiesnešus un delegātu; 
• Pirms katras spēles informators nolasa latviešu valodā godīgas spēles tekstu: 

“Lai nodrošinātu godīgas spēles apstākļus visiem spēlētājiem, iesaistītajām personām un tiesnešiem - handbola 
spēles interesēs, aicinām jūs, skatītājus, godīgi atbalstīt savu komandu un izrādīt pozitīvu attieksmi pret visiem 
spēles dalībniekiem un skatītājiem. Paldies." 

• Visiem informatora paziņojumiem jāatbalsta pozitīva atmosfēra spēļu zālē un informatora 
uzdevums ir nomierināt skatītājus vai to atsevišķas grupas/personas nesportiskas uzvedības 
gadījumā. (Nesportiskas uzvedības piemēri ir necieņas pilni kliedzieni/dziesmas, politiski vai 
rasistiski saukļi, bļaušana, priekšmetu mešana spēles laukumā, u.c.). 

• Informators nedrīkst runāt spēles darbību laikā; 
• Ja tiek izmantotas tiesneša svilpes vai citas akustiskas ierīces, kas traucē spēles gaitu, 

informators lūdz skatītājus pārtraukt šo instrumentu lietošanu; 
• Informators nedrīkst ļaunprātīgi izmantot savu stāvokli nesportiskā veidā; 
• Pēc spēles beigām informators informē par turpmākām mājinieces komandas spēlēm. 

5.2.7. Teksta tiešraides vadītāju un video translāciju; 
5.2.8. Elektronisks rezultāta tablo, kurā tiek atspoguļots spēles laiks un rezultāts; 
5.2.9. Savstarpēji savienoti krēsli vai soli ar sešpadsmit sēdvietām katras komandas maiņas zonā; 
5.2.10. Sēdvietas diskvalificētiem spēlētājiem, zāles zonā, kas nav saistīta ar spēlējošo komandu maiņas 

zonu; 
5.2.11. Personu, kas nodrošinās elektronisko protokolēšanu, tai skaitā spēles teksta un video (izšķirtspēja 

<1080 p) tiešraidi LHF konta youtube kanālā (interneta augšuplādes ātrums nav mazāks 20-
30Mbps); 

5.3. Papildus infrastruktūru: 
5.3.1. Atsevišķa, vismaz 30 m2 ģērbtuve/s viesu komandai 60 minūtes pirms spēles laika sākuma aprīkota 

ar:  
i. Minimums 4 dušām, silto/auksto ūdeni; 

ii. Tualeti; 
iii. Vismaz 15 sēžamvietām. 

5.3.2. Atsevišķa tiesnešu ģērbtuve (aprīkota ar dušu, silto auksto ūdeni, tualeti un vismaz 2 krēsliem), 
vismaz 60 minūtes pirms spēles laika sākuma; 
 

5.4. Mājas komandai ir jānodrošina, lai spēļu zālē netiktu izvietotas izkārtnes (piem., karogi, baneri), kas ietver 
nesportiskus (aizskarošus) un/vai aizskarošus izteikumus-lozungus; 

5.5. Ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc spēles noslēguma, nosūtīt spēles protokola kopiju uz LHF pa e-pastu 
(info@handball.lv un sacensību direktora e-pastu) un nogādāt spēles protokolu (oriģinālu) uz LHF ne vēlāk 
kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgās spēles noslēguma. 

5.6. Mājiniece komanda ir atbildīga par labas kārtības un drošības uzturēšanu pirms spēles, spēles laikā un pēc 
tās. Komandas un LHF biedri ir atbildīgi par savu spēlētāju, oficiālo personu, dalībnieku (jebkuras personas, 
kas spēlē viņu vārdā) un līdzjutēju uzvedību. 

5.7. Ja infrastruktūra vai spēļu zāle neatbilst Shēmā Nr.1 norādītajiem minimālajiem kritērijiem, par katru 
neatbilstību komandas pārstāvis informē sacensību direktoru, kas izvērtē pieļaujamību aizvadīt Latvijas 
čempionāta spēles konkrētajā zālē. 

 
Par piektās nodaļas kāda no noteikumu pārkāpumiem LHF sacensību komisija ir tiesīga uzlikt vainīgai komandai 
naudas sodu līdz 150,- EUR. 
 

6. Latvijas čempionāta izspēles kārtība 
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Latvijas čempionāta izspēles kārtība - apļu turnīri notiek pēc Bergera sistēmas, pamatojoties uz komandu rangu 
2022./2023.gada sezonai. 
 
6.1. Virslīga vīriešiem: 

6.1.1. Pirmais posms (regulārais čempionāts): 
Septiņas ranga augstākās komandas, kas pieteikušas savu dalību LHF Latvijas čempionātā vīriešiem: 

1 ZRHK Tenax/Dobele 5 SK Latgols 
2 ASK Zemessardze/LSPA 6 HK Vaiņode 
3 HK Ogre/HYDROX 7 Salaspils 
4 MSĢ 

sacenšas katra ar katru divos apļos (mājas un izbraukuma spēlē) un sarindojas attiecīgi no 1. līdz 7. vietai. 
 

6.1.2. Otrais posms 
          Pēc pirmā posma rezultātiem komandas tiek sadalītās divās grupās: no 1. līdz 3. vietai un no 4. līdz 6. vietai 
un tās sacenšas attiecīgajās grupās katra ar katru divos apļos (mājas un izbraukuma spēlē), iegūtie punkti grupā 
tiek skaitīti kopā ar pirmā posma punktiem. 

- “Līgu duelis” - komanda, kas pēc pirmā posma ir ranga tabulas septītajā vietā tiekas ar pirmās 
līgas ranga tabulas līdera vienību, lai aizvadītu savstarpēju “dueli” līdz vienas komandas divām 
uzvarām par tiesībām piedalīties virslīgas izslēgšanas spēļu turnīrā. 

- Pirmā spēle tiek aizvadīta virslīgas komandas mājas zālē. Katru nākamo komandas mainās 
lomām. 

- Neizšķirta gadījumā tiek izpildīti 7m soda metieni spēles uzvarētāja noskaidrošanai. 
- Uzvarētāja komanda ierindojas vīriešu virslīgas ranga tabulas 7 vietā. 
- Pirmās līgas komanda, kas iestājas cīņā ar virslīgas komandām par 2023.gada Latvijas čempiona 

titulu vīriešiem, sākot no “Līgu dueļa” posma nav tiesīgas izmantot spēlētājus, kas sezonas 
ietvaros ir spēlējuši virslīgā citas komandas sastāvā. 

- Ja komandas, kas ieguvušas tiesības piedalīties “Līgu duelī” ir viena LHF biedra pieteiktas 
komandas (“saistītas komandas”), tad gadījumā, ja šīs sezonas laikā vairāk kā pieci (vieni un tie 
paši) spēlētāji ir tikuši izmantoti abās komandās, pirmās līgas komanda zaudē tiesības piedalīties 
“Līgu duelī” un šajā gadījumā tiesības iegūst nākamā pēc reitinga komanda; 
 

6.1.3. Trešais posms - izslēgšanas spēles (Play-off) 
       Pēc otrā posma rezultātiem, pirmās sešas virslīgas komandas un “Līgu dueļa” uzvarētājs sacenšas savā starpā 
pēc šādas shēmas (Nr.2): 
 
Shēma Nr.2 
 

Play-off Final 4 izspēles kārtība 
  Sestdiena Svētdiena   

1.kārta Pusfināli Fināli   
6. vieta      

  3-6 uzvarētājs    
3. vieta   1.pusfināla uzvarētājs   

  1. vieta Par 1./2. vietu   
5.vieta       

  4-5 uzvarētājs     
4.vieta   2.pusfināla uzvarētājs   

       
7.vieta      

  2-7  uzvarētājs    
2.vieta   1.pusfināla zaudētājs   

    Par 3./4. vietu   
    2.pusfināla zaudētājs   

        
 

 
Pirmo “Play-off” kārtu komandas spēlē līdz divām vienas komandas uzvarām, katrā spēlē noskaidrojot 

uzvarētāju. Neizšķirta gadījumā tiek izpildīti 7m soda metieni spēles uzvarētāja noskaidrošanai.  
- Ja pirmās līgas komanda, kas ieguvusi tiesības piedalīties “Līgu duelī” ir viena no LHF biedra 

pieteiktajām vairākām komandām (“saistītas komandas”), tad: 
6.1.3..1. Tā ir tiesīga atteikties no dalības “Līgu duelī” un šajā gadījumā tiesības iegūst nākamā pēc 

reitinga komanda; 
6.1.3..2. “Play-off” 1.kārtā tā nevar aizvadīt spēli ar “saistīto komandu”. Šajā gadījumā tiek mainīta 

izspēles “pāri” (shēma Nr.2) un 7.vietas komanda mainās vietām ar 6.vietas komandu; 
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“Play-off” pirmās kārtas pirmās spēles mājiniece komanda ir tā, kura pēc otrā posma rezultātiem atrodas 
zemākā vietā. Uzvarētājs iekļūst Final 4 izslēgšanas turnīrā, zaudētāji tiek sarindoti ranga tabulā saskaņā ar 
izcīnīto vietu pēc otrā posma.  

Ja “Play-off” kārtā piedalās komanda, kas regulārā čempionāta laikā spēlēja 1.līgā, tad neiekļūstot Final 4 
izslēgšanas turnīrā, šī komanda tiek ierindota ranga tabulas 7.vietā neatkarīgi no punktu skaita. 
 

6.1.4. “Final 4” - finālčetrinieka izslēgšanas turnīrs: 
- “Final 4” turnīrā piedalās ranga tabulas pirmajā vietā esošā komanda pēc otrā posma rezultātiem 

un trešā posma uzvarētājas komandas pēc shēma Nr.2 uzrādītās sistēmas; 
- Final 4 tiek rīkots divu dienu izslēgšanas turnīra formātā, kur komandas divos, vienas spēles, 

pusfinālos noskaidro uzvarētājus, kas nākamajā dienā, vienas spēles duelī sacenšas par 
2023.gada Latvijas čempiona titulu vīriešiem; 

- Pusfināla zaudētājas komandas nākamajā dienā sacenšas vienas spēles “mazajā finālā” par trešo 
vietu 2023.gada Latvijas čempionātā vīriešiem. 

 
6.2. Pirmā līga vīriešiem 

6.2.1. Pirmais posms (regulārais čempionāts): 
LHF Latvijas čempionāta vīriešiem pirmās līgas septiņas komandas,  

1 Ulbroka SK 5 ZRHK Dobele/Tērvete 
2 RPI-S 6 MSĢ-2 
3 S&A 7 SK Latgols 
4 ONSC/HK Ogre   

spēlē vienā grupā un sacenšas katra ar katru divos apļos (mājas-izbraukuma spēle). 
   

6.2.2. Otrais posms – grupu turnīrs. 
Pēc pirmā posma rezultātiem komandas tiek sadalītās divās grupās: pirmās līgas 2. līdz 4. vietai un 
pirmās līgas 5. līdz 7. vietai sacenšas attiecīgajās grupās katra ar katru divos apļos (mājas un 
izbraukuma spēlē), iegūtie punkti grupā tiek skaitīti kopā ar pirmā posma punktiem. 

- “Līgu duelis” - komanda, kas pēc pirmās līgas pirmā posma ir ranga tabulas pirmajā vietā izspēlē 
“Līgu dueli” saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem. 

- “Līgu dueļa” zaudētāja komanda komandu rangā ieņem astoto vietu. Pārējās komandas tiek 
sarindotas atbilstoši otrā posma rezultātiem. 

 
6.3. Čempionāta izcīņas kārtība sievietēm 

6.3.1. Pirmais posms (regulārais čempionāts): 
Komandas, kas pieteikušas savu dalību LHF Latvijas čempionātā sievietēm: 

1 Stopiņu PHK 5 REIR DOBELE 
2 SK Latgols 6 LSPA 
3 Jēkabpils SS 7 LAT2006 Jaunietes 
4 Salaspils SS   

sacenšas katra ar katru divos apļos (mājas un izbraukuma spēlē). “LAT2006 Jaunietes” pēc pirmā posma izspēles 
no turpmākās dalības čempionātā izstājas un attiecīgi pārējās komandas sarindojas no 1. līdz 6.vietai. 
 

6.3.2. Otrais posms 
          Pēc pirmā posma rezultātiem pirmās sešas komandas tiek sadalītās divās grupās: no 1. līdz 3. vietai un no 4. 
līdz 6. vietai un tās sacenšas attiecīgajās grupās katra ar katru divos apļos (mājas un izbraukuma spēlē), iegūtie 
punkti grupā tiek skaitīti kopā ar pirmā posma punktiem. 

 
6.3.3. Trešais posms Final4-S 

Pēc otrā posma rezultātiem reitinga tabulas pirmās četras komandas sacenšas savā starpā pēc šādas 
shēmas Nr.3 (Neizšķirta gadījumā tiek izpildīti 7m soda metieni spēles uzvarētāja noskaidrošanai): 
 

Shēma Nr.3 
Final4-S izspēles kārtība 

Sestdiena Svētdiena   
Pusfināli Fināli   

     
1. vieta    

  U   
4. vieta Par 1./2. vietu   

      
2.vieta     

  U   
3. vieta    
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  Z   
  Par 3./4. vietu   

  Z   
      

 
“Final4-S” - finālčetrinieka izslēgšanas turnīrs: 
6.3.3..1. Final4-S tiek rīkots divu dienu izslēgšanas turnīra formātā, kur komandas divos, vienas 

spēles, pusfinālos noskaidro uzvarētājus, kas nākamajā dienā, vienas spēles duelī sacenšas 
par 2023.gada Latvijas čempiona titulu sievietēm; 

6.3.3..2. Pusfināla zaudētājas komandas nākamajā dienā sacenšas vienas spēles “mazajā finālā” par 
trešo vietu 2023.gada Latvijas čempionātā sievietēm. 

 
6.4. 7m soda metienu izpildes noteikumi 

Þ Soda metienos ir tiesīgi piedalīties tikai tie spēlētāji (t.sk. vārtsargi), kuri ir norādīti spēles protokolā 
un tie nav diskvalificēti vai noraidīti (tiem nav beidzies divu minūšu noraidījums). 

Þ Pirms soda metieniem katra komanda nosauc piecus spēlētājus, nododot tiesnešiem numuru sarakstu. 
Šie spēlētāji pēc tam izpilda pa vienam metienam, pārmaiņus ar pretiniekiem. Katra komanda var 
brīvi noteikt spēlētāju secību, kādā tie veiks savus metienus. 

Þ Jebkurš komandas spēlētājs, kas var piedalīties spēlē var būt vārtsargs ievērojot ekipējuma un spēles 
noteikumus. (Vārtsargi drīkst izpildīt metienus) 

Þ Tiesneši izvēlas vārtus, pa kuriem tiek izpildīti metieni. Tiesneši veic izlozi un komanda, kas uzvar 
izlozē, var izvēlēties, vai tā vēlas mest pirmā vai pēdējā. 

Þ Ja rezultāts ir vienāds pēc soda metienu pirmās kārtas, tiek veikta soda metienu otra kārta. Otrajā 
kārtā pirmā met komanda, kas pirmajā uzsāka kā otrā. Komanda atkal nosauc piecus spēlētājus, 
nododot tiesnešiem numuru sarakstu (iepriekš nosauktie spēlētāji var tikt nosaukti vēlreiz). 

Þ Otrajā kārtā lēmums par uzvarētāju tiek pieņemts, kad pie abu komandu vienāda izdarīto metienu 
skaita izveidojas vārtu starpība. 

Þ Soda metienu laikā izdarīti nopietni pārkāpumi tiek sodīti ar diskvalifikāciju. Ja metējs tiek 
diskvalificēts vai gūst savainojumu, komanda ir tiesīga aizstāt šo spēlētāju ar citu. 

Þ Kamēr tiek izpildīti metieni, attiecīgajā spēles laukuma pusē drīkst ienākt tikai spēlētājs, kurš met 
metienu, vārtsargs, kas sargā vārtus un tiesneši. 

Þ Ja spēlētāju skaits, kas tiesīgi izpildīt metienus nokrītas zem pieciem, komanda var izmantot vienu 
spēlētāju vairākas reizes tajā pašā kārtā. 

 
7. Spēļu apkalpošana 

Spēles apkalpo LHF nozīmētas amatpersonas – tiesneši un delegāti. Viņi vada/uzrauga LHF Latvijas 
čempionāta sacensību norisi saskaņā ar LHF prasībām. 

Tie nodrošina LHF sacensību direktoru ar spēļu atskaitēm, lai informētu LHF par pareizu tehnisko prasību 
un spēļu procedūru izpildi. Šie LHF amatpersonu ziņojumi var kalpot par pamatu iespējamām disciplinārām 
procedūrām vai sankcijām. 
7.1. Nozīmējumi. 
LHF galvenais tiesnesis nozīmē uz katru spēli divus tiesnešus un ja nepieciešams spēles delegātu. 

7.1.1. LHF delegāta uzdevums ir pārbaudīt un kontrolēt pirms spēles, tās laikā un pēc tās ar spēli saistīto 
notikumu/procedūru pareizu norisi un novērst jebkādus notikumus, kas var izraisīt protestu. 

7.1.2. Atbildība spēles laukumā gulstas tikai uz tiesnešiem. Tomēr, ja nepieciešams, delegātam ir jāpārtrauc 
spēle un jāpievērš tiesnešu uzmanība kļūdai, kas var iniciēt protestu. (Kļūdas šajā kontekstā nenozīmē 
lēmumus, ko pieņēmuši tiesneši, pamatojoties uz viņu faktu novērojumiem). Delegāts nepieņem 
lēmumus, bet tikai sniedz ieteikumus. 

7.1.3. Delegāts vienmēr atrodas galda kreisajā pusē blakus laika sekretāram, lai labi pārredzētu maiņas zonu 
un vajadzības gadījumā varētu iejaukties. 

7.1.4. LHF delegāta svarīgāko uzdevumu kopsavilkums: 
- Spēļu zāles pārbaude; 
- Spēles atskaites sagatavošana par tiesnešu sniegumu laukumā un pēcspēles snieguma analīze ar 

tiesnešiem; 
- Sekretariāta galdiņa aprīkojuma pārbaude un darbības kontrole;  
- Pasākuma kopējā programma norises vietā; 
- Drošības aspektu un citu notikumu spēļu zālē kontrole; 
- Spēles protokola atbilstības spēles notikumiem apstiprināšana. 

7.2. Par viena vai abu tiesnešu neierašanos uz spēli vai nespēju tiesāt spēli, mājiniece komanda nekavējoties 
ziņo sacensību direktoram. LHF sacensību komisijai ir uzdevums nekavējoties izvērtēt attiecīgo situāciju.  

7.3. Ja viens no norīkotajiem tiesnešiem nav ieradies vai nav spējīgs tiesāt spēli (trauma, slimība vai cits 
iemesls), tad spēli tiesā otrs norīkotais tiesnesis viens pats. Ja nav ieradušies uz spēli vai nav spējīgi tiesāt 
abi tiesneši, tad tos aizvieto ar citiem tiesnešiem ar Sacensību direktora lēmumu. 
• Visos gadījumos jācenšas panākt, lai spēle tiktu nospēlēta. 
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• Ja uz minēto spēli ir nozīmēts delegāts, viņš ir tiesīgs pieņemt lēmumu par spēles tiesnešu 
aizvietošanu.  

• Katru šādu gadījumu izskata LHF Sacensību komisija un pieņem lēmumu, kā arī pieņem lēmumu par 
piemērojamajiem sodiem. 

7.4. Ja spēle tomēr netiek aizvadīta, par turpmāko rīcību lemj LHF sacensību komisija, nepieciešamības 
gadījumā pieaicinot klāt attiecīgo komandu pārstāvjus; 

7.5. Visas tiešās diskvalifikācijas (izņemot pēc trešā 2 min. noraidījuma), tiesnešiem jāpaskaidro spēles protokolā 
īsi aprakstot diskvalificēta spēlētāja darbības un piemēroto handbola noteikumu punktu. 

7.6. Par citu spēles noteikumu vai Latvijas čempionāta nolikuma pārkāpumiem, kas saistīti ar pirmsspēles, spēles 
laikā vai pēcspēles notikumiem, kas neattiecas uz pašu spēli, tiesneši un/vai delegāts iesniedz rakstisku 
ziņojumu LHF sacensību direktoram (zigmars@handball.lv), kā piemērs šādiem starpgadījumiem var kalpot 
- grīdas slaucītāju neesamība, nekārtības skatītāju tribīnēs, aizskarošas darbības pret jebkuru spēles 
dalībnieku vai ar spēles norisi tieši saistītu personu (piem., informators), utt. 
 

8. Vērtēšana 
8.1. Uzvara vienā spēlē dod 2 punktus, neizšķirts – 1, zaudējums – 0; 
8.2. Komandu vietu katrā atsevišķā sacensību posmā, atbilstoši izcīņas kārtībai, nosaka izcīnīto punktu summa. 
8.3. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu nosaka: 

8.3.1. Čempionāta laikā attiecīgi:  
8.3.1.1. Labāka gūto/zaudēto vārtu starpība visās spēlēs, 
8.3.1.2. Labāka gūto vārtu summa visās spēlēs. 

8.3.2. Pēc posmu noslēgumiem attiecīgi: 
8.3.2.1. lielāks izcīnīto punktu skaits savstarpējās spēlēs; 
8.3.2.2. labāka gūto/zaudēto vārtu starpība savstarpējās spēlēs; 
8.3.2.3. labāka gūto/zaudēto vārtu starpība visās spēlēs; 
8.3.2.4. vairāk gūto vārti visās spēlēs; 
8.3.2.5. labāka gūto/zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs. 

8.4. Ja komandai piešķirts tehniskais zaudējums, tad vienāda punktu skaita gadījumā sodītā komanda vienmēr 
ieņem zemāku vietu.  

 
 

9. Sacensību komisija, soda naudu samaksas un strīdus izskatīšanas kārtība 
9.1. Sacensību direktors vada sacensības un ir tiesīgs pieņemt jebkurus lēmumus, kas saistīti ar sacensību norisi 

un izskatīt sūdzības par sacensību norises kārtības pārkāpumiem;  
9.2. Sacensību komisija (kā pirmā instance) pieņem lēmumus: 

9.2.1. Naudas sodu lēmumus; 
9.2.2. Disciplinārsodu lēmumus; 
9.2.3. Protesta gadījumos; 
9.2.4. Sūdzībās par sacensību direktoru vai tā pieņemtajiem lēmumiem; 
Ja kāds no sacensību komisijas locekļiem ir personīgi iesaistīts izskatamā strīdā vai personīgi ieinteresēts no 
strīdus izskatīšanas rezultāta, tad tas tiek atstatīts uz lēmuma pieņemšanas brīdi un viņa vietā iestājas kāds no 
LHF valdes locekļiem; 

9.3. Apelācijas komisija (otrā instance) pieņem lēmumus: 
9.3.1. sūdzībās vai apelācijas sūdzībās par sacensību komisijas pieņemtajiem lēmumiem (un citiem 

sacensību komisijas pārkāpumiem). Sūdzības iesniedzamas LHF trīs dienu laikā no attiecīgā lēmuma 
pieņemšanas brīža. Kopā ar sūdzību iemaksājama drošības naudu 200,- Eur LHF sacensību kontā 
Nr.LV90HABA0551046085813. Šīs sūdzības izskata apelācijas komisija trīs cilvēku sastāvā, kas 
apstiprināta LHF padomē. Ja sūdzība vai apelācija tiek apmierināta, drošības nauda tiek atgriezta 
sūdzības iesniedzējam. 

9.4. Visas problēmas LHF biedru, to komandu, LHF un tās amatpersonu starpā puses neiesaistot masu medijus 
un citas trešās personas. Pārkāpuma gadījumā Sacensību komisija ir tiesīga piemērot naudas sodu līdz 500,- 
Eur un lemt par vainīgās personas vai komandas diskvalifikāciju no čempionāta; 

9.5. Visas noteiktās soda naudas komandām jāsamaksā līdz nākamajai komandas spēlei, bet ne vēlāk kā 7 
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja saistības netiek nokārtotas, komanda nedrīkst 
piedalīties spēlēs līdz brīdim, kamēr ir nomaksāta soda nauda, un katrā šādā spēlē komandai tiek 
piešķirts zaudējums ar 0:10; 

9.6. Komandu samaksātās soda naudas tiks izlietotas ar handbolu saistītu pasākumu organizēšanai un 
atbalstīšanai. 
 

10. Sacensību datumi 
10.1. Sacensību datumi atbilst izstrādātajam LHF Latvijas čempionāta kalendāram, kas publicēts LHF vietnē 

www.handball.lv. 
 

11. Apbalvošana 
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11.1. Virslīga sievietēm un vīriešiem: 1.- 3. vietas ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausu. Šo komandu 

dalībnieki (25 personas, t.sk. ne vairāk kā 6 oficiālās personas) tiek apbalvotas ar medaļām; 
 

12. Komandu tiesības piedalīties starptautiskās sacensībās 
12.1. Tiesības spēlēt Eiropas kausu turnīros komandas iegūst ranga kārtībā; 
12.2. Tiesības piedalīties Baltijas līgas turnīrā, atbilstoši Latvijai piešķirtajam vietu skaitam tajās komandas iegūst 

ranga kārtībā pēc sezonas noslēguma. Ja kāda komanda atsakās no šīm tiesībām, tās secīgi iegūst nākamās 
komandas rangā. 

13. Finansiālie nosacījumi 
13.1. Komandas un to pārstāvošie LHF biedri ir atbildīgi par savu izdevumu segšanu, kas saistīti ar dalību Latvijas 

čempionātā. 
13.2. Mājiniece komanda nodrošina un sedz izmaksas par sporta zāli kā arī atlīdzina grīdas slaucītājiem, spēles 

sekretariātam (laika sekretāram un rezultāta sekretāram), teksta tiešraides vadītājam, video translācijas 
vadītājam un informatoram; 

13.3. Izdevumus, kas saistīti ar tiesnešu, spēļu inspektoru apmaksu un sacensību kopējo organizāciju (sacensību 
materiālu pavairošanu, informāciju masu medijos, reklāmu, sakaru izdevumi, apbalvošanu, galvenā 
tiesneša, sacensību direktora utm.,) sedz LHF. 

13.4. LHF biedriem, kas pieteikuši Latvijas čempionātam divas komandas (saistītās komandas), tiek piemērota 
10% atlaide no dalības maksas 2. komandai; 

13.5. LHF ir tiesības katru sezonu paaugstināt dalības maksu līdz 10% ("inflācijas koeficienta" segšanai); 
13.6. Par jebkura samaksas termiņa kavējumu čempionāta ietvaros, t.sk. soda naudu, LHF ir tiesīga piemērot 

līgumsodu 1% apmērā no maksājamās summas par katru nokavēto dienu; 
 

13.7. Dalības maksa: 
13.7.1. Dalības maksa virslīgā vīriešiem  –  3700,00 EUR 

 
13.7.2. Dalības maksa pirmā līga vīriešiem  –  3145,00 EUR 

ja viena biedra otrai un katrai nākamajai komandai – “saistītajai komandai” 
13.7.3. Dalības maksa pirmā līga vīriešiem* –  2775,00 EUR 

 
13.7.4. Dalības maksa virslīgā sievietēm  –  2300,00 EUR 

 
Dalības maksas samaksas termiņi: 

Maksājumu grafiks Virslīgā 
vīriešiem 

Pirmā līga vīriešiem Virslīgā 
sievietēm Pilna maksa “Saistītajai 

komandai” 

Pirmā 
iemaksa 

Līdz 2022.gada 16.septembrim 
20% no dalības maksas €740.00 €629.00 €555.00 €460.00 

Otrā iemaksa Līdz 2022.gada 15.novembrim 
40% no dalības maksas €1 480.00 €1 258.00 €1 110.00 €920.00 

Trešā 
iemaksa 

Līdz 2023.gada 15.janvārim 
40% no dalības maksas €1 480.00 €1 258.00 €1 110.00 €920.00 

 €3 700.00 €3 145.00 €2 775.00 €2 300.00 
 
13.8. Ja komanda iesniegusi pieteikumu un komandas vārdisko pieteikumu, taču noteiktajā kārtībā nav 

iemaksājusi dalības maksu, komandai var tikt piemērots naudas sods, kura apmērs nepārsniedz dalības 
maksas apmēru. Par komandas saistībām ir atbildīgs LHF biedrs, kas komandu pieteicis. 

13.9. Par jebkura samaksas termiņa neizpildi – par katru nokavēto dienu parādnieks maksā soda nauda – 1% no 
laikā nesamaksātās summas. Ja maksājums (maksājuma summa kopā ar soda naudu) nav nokārtots mēneša 
laikā no izpildes noliktā termiņa, komanda var tikt izslēgta no sacensībām. 

13.10. Naudas pārskaitījumu rekvizīti: 
Biedrība “Latvijas Handbola federācija” 
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40008022078 
„Swedbank” AS,  konta Nr. Nr.LV90HABA0551046085813 

 
14. Saistību termiņi 

14.1. Komanda līdz 29.08.2022. plkst. 12:00 iesniedz apstiprinātu komandas pieteikumu čempionātam 
(pielikums Nr.1); 
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14.2. Komanda līdz 16.09.2022. plkst. 12:00 iesniedz apstiprinātu komandas vārdisko pieteikumu 

čempionātam (ar spēlētāju vārdiem un noformētām licencēm) un tā rediģējamu kopiju elektroniskā veidā 
(word vai excel formātā) - pielikums Nr.2; 

14.3. Komanda līdz 16.09.2022. plkst. 12:00 veic dalības maksas pirmo iemaksu, kolektīvo biedru maksu, 
licenču maksas, kā arī citas maksas saskaņā ar NOLIKUMU par 2022./2023.g. sezonas kolektīvo biedra 
maksu, licencēšana, spēlētāju pārejām un aizdošanām; 

14.4. Komandas par samaksu Eur 30,- apmērā (neatkarīgi no spēlētāju skaita), sezonas laikā ir tiesīgas iesniegt 
papildus spēlētāju pieteikumu, licencējot tos noteiktajā kārtībā. : 
14.4.1. Virslīga vīriešiem – līdz izslēgšanas spēlēm; 
14.4.2. Pirmā līga vīrīšiem– līdz grupu turnīram; 
14.4.3. Virslīga sievietēm – līdz izslēgšanas spēlēm; 

14.5. Līdz 20.09.2022. komandām elektroniskā formā jāsūta uz sacensību direktora e-pastu 
(zigmars@handball.lv) šī Nolikuma 3.11.punktā norādītie  digitālie faili. Par pārkāpumu var tikt piemērots 
sods 30,-Eur par katru aizvadīto spēli. 
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Pielikums Nr.1 
 

REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMS DALĪBAI LATVIJAS 
ČEMPIONĀTAM HANDBOLĀ  VĪRIEŠIEM / 

SIEVIETĒM / VIRSLĪGĀ VĪRIEŠIEM/ 1.LĪGĀ 
VĪRIEŠIEM  (VAJADZĪGO PASVĪTROT) 

2022./2023. GADA SEZONĀ 
 

LHF biedrs, kas 
piesaka komandu  
Komandas pilnais 

nosaukums  
Komandas 
saīsinātais 
nosaukums 

 

Pilnvarotais 
komandas pārstāvis 

Vārds, uzvārds  
tālrunis  e-pasts  

 
 

Mājas spēļu vieta Adrese Pieejamie spēļu laiki 

   

 
 
Datums: 
 
LHF biedra atbildīgās personas vārds, uzvārds:  _____________________       
 
 
 
 

Paraksts:  _____________________ 
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Pielikums Nr.2 
 

SPĒLĒTĀJU UN OFICIĀLO PERSONU VĀRDISKAIS 
PIETEIKUMS 

 
Nr.
p.k 

Lic. 
nr   Vārds Uzvārds Dzimšanas 

datums Augums Svars Pozīcija Pāreja/aizdošana 
uz/no komandas 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         
22.         
23.         
24.         

  OFICIĀLĀS PERSONAS   

Funkcija Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Kontakti (tālrunis, 
e-pasts) 

          
          
          
          
          
               

  MEDICĪNISKAIS PERSONĀLS   
Funkcija Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Kontakti(tālrunis

, e-pasts) 
          
          

 
Datums: 2022. gada __. ________________ 
 
Atbildīgās personas vārds, uzvārds: __________________   Paraksts: _________________ 
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Pielikums Nr.3 
 

 
 

TRĪS UZBRUKUMU 
LIEGUMS
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Pielikums Nr.4 

 

Nr.________________________________
Noraidītais spēlētājs

________________________:_____________________
NORAIDĪJUMS BEIDZAS


